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สารประธานกรรมการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ภายใต้วิสัยทัศน์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ที่มุ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดให้มี
บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อเป็น
การต้อนรับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ของการก่อตั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผมในฐานะประธานกรรมการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ “รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม” สามารถ
เปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน    
มาทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
ซึ่งความสำ�เร็จดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้สำ�เร็จลุล่วงตาม
นโยบายของรัฐบาล ด้วยเล็งเห็นว่าระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่นั้น
เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้รุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว
ปั จ จุ บั น การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทยยั ง มี โ ครงการที่ กำ � ลั ง ดำ � เนิ น การอี ก หลายโครงการ
ทั้งโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย และโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ส่วนต่อขยาย
ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ตามลำ�ดับ
รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ที่จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2561
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ซึ่งจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี
พ.ศ. 2563
นอกจากนี้ ยั ง มี โ ครงการที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ดำ � เนิ น การก่ อ สร้ า งอี ก 3 โครงการ
ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรีและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง ทั้งยังจัดเตรียมโครงการ
ที่มีความพร้อมจะดำ�เนินการ ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีจำ�นวน 2 โครงการ คือ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง (ใต้) ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บรู ณะ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำ เงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงบางแค - พุทธมณฑล
สาย 4 เพือ่ ให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสามารถรองรับความต้องการของผูใ้ ช้บริการรถไฟฟ้า และเพือ่ เชือ่ มโยงการเดินทาง
ให้เป็นโครงข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในนามของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผมมีความตัง้ ใจเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะผลักดันโครงการรถไฟฟ้า
มหานครให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานทีก่ �ำ หนดไว้ เพือ่ ให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิง่ ขึน้
และต้องขอขอบคุณผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งให้การสนับสนุนและส่งเสริม
การดำ�เนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ ผมขอให้คำ�มั่นว่าจะมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะ
ดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าทุกโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำ�หนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและ
ความก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคต
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สารผู้ว่าการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตามทีร่ ฐั บาลได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง โดยได้วางเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพ
ด้านการคมนาคมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนนั้น รฟม. ในฐานะหน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทั้งหมด 6 สายทาง 13 โครงการ จึงเร่งรัดดำ�เนินการตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งของประเทศ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา รฟม. ได้เร่งดำ�เนินงาน
โครงการรถไฟฟ้ า ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้ า มหานคร
“สายฉลองรัชธรรม” ที่สำ�เร็จลุล่วงจนสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ที่ผ่านมา โดยก่อนการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ รฟม. ได้จัดให้มีการทดลอง
เดินรถเสมือนจริง รวมถึงเปิดให้ประชาชนทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้
การทำ�งานของระบบรถไฟฟ้าและการให้บริการทุกส่วนมีประสิทธิภาพสูงสุด ผมในฐานะผูว้ า่ การ รฟม. รูส้ กึ ภูมใิ จเป็นอย่างยิง่
ที่การเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมนี้ จะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่อยู่
อาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ได้เป็นอย่างดี
นอกเหนือจากโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม แล้ว รฟม. ยังคงเร่งดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้า
สายอืน่ ๆ ให้มคี วามก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง จำ�นวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีน�้ำ เงิน  ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซือ่ - ท่าพระ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ - คูคต และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ สำ�หรับโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ประกวดราคา จำ�นวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง
นอกจากนีย้ งั มีโครงการทีจ่ ะเริม่ ดำ�เนินการภายในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป รวม 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้
(ตะวันตก) ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงบางแค พุทธมณฑลสาย 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ใต้) ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย
ช่วงสมุทรปราการ - บางปู และช่วงคูคต - ลำ�ลูกกา ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนก็จะได้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าที่มีโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะช่วยอำ�นวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการ
เดินทาง ลดปัญหาการจราจรและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
นอกเหนือภารกิจหลักในการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแล้ว รฟม. ยังตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปพร้อมกัน ผ่านการดำ�เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ทั้งกิจกรรมเพื่อชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า เช่น กิจกรรม
ชุมชนสดใสในแนวสายทาง ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น การช่วยฟื้นคืนชีพและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี เป็นต้น รวมถึงการทำ�กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาสังคมกับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร โดยปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬาอเนกประสงค์ และบริจาคอุปกรณ์กีฬา หนังสือและอุปกรณ์การเรียน และดำ�เนินงานก่อสร้างอาคารเรียน
คอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านท่าแย้ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เป็นต้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นสิ่งสำ�คัญในการ
สานพลัง สร้างสิ่งที่ดีกลับคืนให้แก่สังคม
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ รฟม. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ คณะผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจน
ผูป้ ฏิบตั งิ านใน รฟม. ทุกท่าน ทีป่ ฏิบตั งิ านด้วยความมุง่ มัน่ ทุม่ เทและเสียสละ อีกทัง้ ขอขอบคุณประชาชนตามแนวสายทาง
โครงการรถไฟฟ้า คู่ค้า บริษัทที่ปรึกษาและบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าให้ประสบความสำ�เร็จ สร้างระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
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การเปิดให้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมนี้
จะช่วยพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
ได้เป็นอย่างดี

(นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล)
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
ประวัติความเป็นมาของ รฟม.
ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครได้ทวีความรุนแรงขึน้ เป็นลำ�ดับ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รบั ความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลเยอรมนีสง่ คณะผูเ้ ชีย่ วชาญมาทำ�การศึกษา สำ�รวจ และวางแผนแม่บทสำ�หรับการจราจรและขนส่งในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ได้
เสนอแนะให้มรี ะบบรถขนส่งมวลชนแบบเร็ว (Mass Rapid Transit System) เพือ่ แก้ไขปัญหาการเดินทางและการจราจรในกรุงเทพมหานคร
จึงได้มี “ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515” จัดตั้ง “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” ขึ้น
เพื่อจัดสร้าง “ทางพิเศษ” ซึ่งประกอบด้วย ระบบทางด่วน (Express Way) และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Mass Rapid Transit
System) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ดำ�เนินการมาโดยลำ�ดับ แต่ต่อมา รัฐบาลพิจารณาเห็นว่า การจราจรทางถนนใน
กรุงเทพมหานคร ติดขัดมาก สมควรเร่งรัดการดำ�เนินการในส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเดินทางได้โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 เห็นชอบ
ให้จัดตั้งรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำ�กับของนายกรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบการดำ�เนินงานโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงได้มีการตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535” (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 109 ตอนที่ 90 วันที่ 20 สิงหาคม 2535) โดยอาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496
โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535 มีบทบัญญัติที่ไม่เพียงพอต่อการจัดทำ� จัดการและการให้
บริการขนส่งมวลชนด้วยระบบรถไฟฟ้า รวมทั้งการดูแลรักษาความปลอดภัยและสาธารณะ ทำ�ให้องค์การรถไฟฟ้ามหานครมีข้อจำ�กัด
ในการใช้อำ�นาจตามกฎหมายและไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการขนส่งมวลชนโดยระบบรถไฟฟ้าได้ทวี
ความจำ�เป็นมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการตรา “พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543” (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 117 ตอนที่ 114ก วันที่ 1 ธันวาคม 2543) จัดตั้ง “การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “รฟม.”
เพื่อปรับปรุงอำ�นาจหน้าที่ขององค์การรถไฟฟ้ามหานครให้สามารถดำ�เนินกิจการรถไฟฟ้าให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำ�นาจหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยของกิจการรถไฟฟ้าและคนโดยสารรถไฟฟ้า มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้การกำ�กับของนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ที่อยู่ เลขที่ 175 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2716 4000
โทรสาร 0 2716 4019
Website : www.mrta.co.th
e-mail address : pr@mrta.co.th
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1) ดำ�เนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำ�หนดโดยพระราชกฤษฎีกา
หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ�โครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3) ดำ�เนินธุรกิจเกีย่ วกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอืน่ เพือ่ ประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า
ต่อมา เมือ่ พ.ศ. 2545 ได้มกี ารปรับปรุงอำ�นาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ และได้โอนอำ�นาจหน้าทีข่ องนายกรัฐมนตรีในส่วนของ
การกำ�กับดูแลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มาเป็นอำ�นาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน”

ภารกิจ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

พันธกิจ

ดำ�เนินการให้มีโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามแผน
ดำ�เนินการให้มีบริการรถไฟฟ้าฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา
ดำ�เนินการให้มีระบบเชื่อมต่อการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ
ดำ�เนินการให้มีโครงสร้างค่าโดยสารที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ดำ�เนินธุรกิจต่อเนื่องเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าฯ ของประเทศ
ทำ�ให้องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจและตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากรถไฟฟ้าฯ
มีส่วนร่วมในการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได้กำ�หนดวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้ 3 ประการ ดังนี้
1) ดำ�เนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่น ตามที่กำ�หนด
โดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และจั ด ทำ � โครงการและแผนงานเกี่ ย วกั บ กิ จ การรถไฟฟ้ า เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาให้ทันสมัย
3) ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชน
ในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า
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เป้าประสงค์องค์กร
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

รถไฟฟ้า รฟม. ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น
มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ
มีบริการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าฯ
มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าฯ ของประเทศ
องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับในทุกภาคส่วน
มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบ
รถไฟฟ้า รฟม. เป็นส่วนสำ�คัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมายหลัก

จากวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ทไี่ ด้ตงั้ ไว้ รฟม. ได้ก�ำ หนดเป้าหมายหลักของการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ทีจ่ ะต้องบรรลุ
ผลสำ�เร็จภายในปีงบประมาณ 2559 หรือในปีอื่นๆ ไว้ ดังนี้
1) เปิดให้บริการรถไฟฟ้าฯ สายต่างๆ* ดังนี้
		
- ปี 2559 เปิดให้บริการสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
		
- ปี 2562 เปิดให้บริการสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
- ปี 2563 เปิดให้บริการสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต, สายสีชมพู
ช่วงแคราย - มีนบุร,ี สายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน - วงแหวนกาญจนาภิเษก และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง
- ปี 2564 เปิดให้บริการสายสีน้ำ�เงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4
		
- ปี 2565 เปิดให้บริการสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และช่วงตลิ่งชัน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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2) จำ�นวนการใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละปี
3) มีการนำ�ระบบตั๋วร่วมมาใช้กับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
4) ผู้ใช้บริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในบริการรถไฟฟ้าฯ และบริการเสริมอื่นๆ
5) มีรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ บริการและธุรกิจต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นเป็น 150 ล้านบาท/ปี ในปี 2559 และมีรายได้
จากการให้สัมปทาน จำ�นวน 1,078 ล้านบาท/ปี ในปี 2559
6) มีการบริหารและติดตามการบริหารหนี้ และอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มรายได้ อย่างเป็นระบบภายใน
ปี 2556
7) การพัฒนาองค์กรสู่ศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าฯ แล้วเสร็จตามแผน
8) ประชาชนใน กทม. และปริมณฑล ร้อยละ 80 รู้จักและเชื่อถือการทำ�งานของ รฟม.
9) ผู้ใช้บริการและประชาชนตามแนวสายทางร้อยละ 90 มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
10) มีระบบสารสนเทศสำ�หรับผูบ้ ริหาร (Executive Information System (EIS)) และระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support System (DSS)) ที่สมบูรณ์ ภายในปี 2559
11) บุคลากรร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานภายในขององค์กร
12) บุคลากรร้อยละ 90 มีสมรรถนะตามมาตรฐานขององค์กร
หมายเหตุ * เป้าหมายการดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม. ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ได้รับทราบเมื่อวันที่
3 มิถุนายน และ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
(Statement of Directions : SOD)
ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง :
เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศบนพืน้ ฐานการดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รายสาขาขนส่ง :
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบการขนส่ ง
เพื่ อ เชื่ อ มโยงโครงข่ า ยและการให้ บ ริ ก ารให้ มี ม าตรฐาน
สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
รายแห่งของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย :
ดำ � เนิ น โครงการรถไฟฟ้ า เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
ให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล และ
สามารถสร้างผลตอบแทนให้องค์กรเพื่อลดภาระภาครัฐ
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
ด้านภารกิจหลัก

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และใช้ระยะเวลาดำ�เนินการนาน ทำ�ให้
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าฯ ทำ�ให้การดำ�เนินงานโครงการ
ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ประกอบกับประชาชนใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้นจากราคาน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับต่ำ�ลง และนโยบายรัฐบาล
ที่สนับสนุนการใช้แก๊ซ NGV นอกจากนี้ในงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในเมืองหรือในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง จำ�เป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน การไม่ได้รับความร่วมมือหรือการใช้เวลาในการพิจารณาในประเด็นต่างๆ
นานกว่าจะได้ข้อยุติ จึงส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานให้ได้ตามแผน

ด้านการปฏิบัติการและบริการลูกค้า

ความสะดวก ความรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา ความปลอดภัยทัง้ จากอุบตั เิ หตุและเหตุอาชญากรรม ระบบตัว๋ และค่าโดยสารร่วม
และการเชื่อมต่อการเดินทาง เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการคาดหวังจากบริการรถไฟฟ้าฯ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยรองอื่นๆ อาทิ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกในสถานีและในขบวนรถ คุณภาพของการให้บริการโดยพนักงาน เป็นต้น

ด้านทรัพยากรบุคคล

ในปีงบประมาณ 2559 รฟม. ได้ด�ำ เนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน 5 เส้นทาง พร้อมๆ กัน ระยะทางรวมประมาณ
80 กม. จากเดิมที่เคยดำ�เนินโครงการก่อสร้างเพียง 1 เส้นทาง ระยะทาง 20 กม. ดังนั้นจึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องเพิ่มอัตรากำ�ลังให้
เหมาะสมกับปริมาณงาน นอกจากนีใ้ นอนาคตช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า รฟม. จะต้องดำ�เนินโครงการก่อสร้างเพิม่ ขึ้นอีกประมาณ 8 เส้นทาง
อย่างไรก็ดเี มือ่ สิน้ สุดการดำ�เนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าฯ ในอีก 10 ปี ข้างหน้า อัตรากำ�ลังทีเ่ คยเพิม่ ขึน้ อย่างมากในช่วงของการก่อสร้าง
จะลดลง การวางแผนอัตรากำ�ลัง และการบริหารทรัพยากรบุคคลทีด่ แี ละคล่องตัว จึงมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ยวด นอกจากนีค้ วามสามารถ
ในการสรรหาและรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์กรเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำ�คัญไม่น้อยไปกว่ากัน

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต

การศึกษาปริมาณและรูปแบบการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ตามการศึกษาโครงการศึกษาปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งดำ�เนินการโดยสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พบว่าในปี
พ.ศ. 2551 มีปริมาณการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมประมาณ 15.3 ล้านเที่ยวต่อวัน โดยเป็น
การเดินทางโดยยานพาหนะส่วนบุคคล ร้อยละ 54.7 และระบบขนส่งสาธารณะ ร้อยละ 45.3 โดยในส่วนของระบบรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนมีจำ�นวน ร้อยละ 3.7 ของการเดินทางทั้งหมด ดังรูป
รูปแบบการเดินทาง
รถไฟฟ้า
รถแท็กซี่

3.7%
4.5%
15.0%

รถจักรยานยนต์

35.1%

รถยนต์
รถโดยสารประจำ�ทาง
และอื่นๆ

41.7%
0

10
20
30
40
รูปแบบการเดินทางจำ�แนกตามยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง พ.ศ. 2551

50

ร้อยละ
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การวิเคราะห์โดยใช้แบบจำ�ลองการเดินทางพบว่า หากไม่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า สัดส่วนของการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ร้อยละ 54.7 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 60.8 ในปี พ.ศ. 2572
การรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเดิ น ทางในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลพบว่ า การเดิ น ทาง
โดยรถส่วนบุคคลทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต โดยจำ�นวนรถยนต์
ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นจาก 987,999 คัน ในปี พ.ศ. 2535 เป็น 4,013,519 คัน ในปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 6.72 ต่อปี และในช่วงระยะเวลาเดียวกันจำ�นวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เพิ่มขึ้น
จาก 1,006,302 คัน ในปี พ.ศ. 2535 เป็น 3,284,422 คัน ในปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 6.41 ต่อปี
จำ�นวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครสะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2558

4,500,000

4,013,519
3,809,929
3,572,179

4,000,000
3,500,000

3,048,194

จำ�นวน (คัน)

3,000,000
2,352,762
2,366,981

2,500,000

2,719,950

2,546,821

3,284,422
3,168,496
3,066,088
2,792,363

2,261,545 2,390,366
2,229,285 2,339,308
2,490,093
2,585,624
2,383,061
2,446,267
2,297,872
2,267,166
2,171,826
2,078,247

1,964,850
1,853,788
1,616,622
1,660,119
2,084,102
1,527,834
1,646,738
2,019,680
1,373,072
1,233,503
1,679,328
1,606,178
1,105,084
1,719,972
1,536,512
1,548,912
1,006,302
1,475,907
1,593,685
1,342,813
1,262,069
1,214,927
1,091,836
987,999

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000

รถยนต์
รถจักรยานยนต์

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

2535

2536

ปี

0

ในทางตรงกันข้ามจำ�นวนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจำ�นวนผู้โดยสารองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ลดลงจาก 4,073,883 เที่ยว/วัน (trip/day) ในปี พ.ศ. 2535 เหลือเพียง 1,022,589 เที่ยว/วัน
ในปี พ.ศ. 2554 (ณ สิ้นเดือนเมษายน) ลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 6.8 ต่อปี
จำ�นวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจำ�ทาง ขสมก. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2554
4,500,000

4,073,883

3,325,352
2,743,496

2,831,131

2,500,000

2,664,412

2,000,000

2,366,444

2,570,656
2,525,173

1,596,357
1,480,5571,401,931
1,805,892

1,500,000

1,123,083

1,000,000
426,440
483,860

500,000

688,142

548,453

2,370,326
2,065,322

1,264,011
1,164,862 1,124,346
999,846

1,090,099
1,215,083
1,123,242 1,106,315

814,182

1,955,139
1,766,391

900,460830,793

581,856

1,680,752

1,603,177

932,947 894,936

766,545 747,805 708,240

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2540

2539

2538

2537

253,605

2536

0

3,180,626
2,928,975
2,811,440

1,113,423
1,046,1371,022,589
607,784

566,549 532,309

505,639 479,588 490,280

2554

3,022,395

รวม
รถธรรมดา
รถปรับอากาศ

2553

3,360,663

3,352,554

2541

3,000,000

3,787,103
3,506,255
3,379,584

2552

3,820,278

3,500,000

2535

จำ�นวน (เที่ยว/วัน)

4,000,000

ปี
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เมื่อพิจารณาถึงจำ�นวนผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะในส่วนของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยจำ�นวน
ผูโ้ ดยสารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถไฟฟ้าบีทเี อส) ได้เพิม่ ขึน้ จาก 148,641 คน - เทีย่ ว/วัน ในปี พ.ศ. 2542 เป็น 622,451 คน - เทีย่ ว/วัน
ในปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.68 ต่อปี

จำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเฉลี่ยต่อวัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2558

600,000

561,785

324,561

300,000

264,360

200,000

379,610

363,737

395,820
407,613

372,438

287,140

161,146 217,133

163,874.00

154,360.00

148,641

173,051.00

180,955.00

168,461.00

158,067.00

190,941.00

256,957.00
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208,814.00

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

ปี
2543

0

361,335

622,451

รถไฟฟ้าบีทีเอส
รถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล
ของ รฟม.   

448,085

400,000

100,000

594,158

511,665

500,000

2542

จำ�นวนผู้โดยสาร (เที่ยว/วัน)

700,000

ในส่วนของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จำ�นวนผู้โดยสารในเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งเป็นเดือนแรกของการเปิดให้
บริการมีจำ�นวนสูงถึง 217,000 คน - เที่ยว/วัน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนทดลองใช้บริการและมีการเก็บอัตราค่าโดยสารเพียง
10 บาทต่อเที่ยว ซึ่งต่อมาจำ�นวนผู้โดยสารได้ลดลง โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2547 มีจำ�นวน 165,966 คน - เที่ยว/วัน จากนั้นจำ�นวน
ผูโ้ ดยสารได้อยูใ่ นระดับของการใช้บริการตามปกติ โดยในปีงบประมาณ 2548 มีจ�ำ นวนผูโ้ ดยสารเฉลีย่ 154,360 คน - เทีย่ ว/วัน และเพิม่ ขึน้
เป็น 256,957 คน - เที่ยว/วัน ในปีงบประมาณ 2558 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 5.27 ต่อปี
จากข้อมูลดังกล่าวพอสรุปได้ว่า แม้ว่าการเดินทางโดยยานพาหนะส่วนบุคคลมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการเพิ่มขึ้น
ของจำ�นวนรถที่จดทะเบียน ในขณะที่การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่การเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนได้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นผลมาจากความรวดเร็วและตรงเวลาของรถไฟฟ้า การขึน้ ราคาน้�ำ มัน และรูปแบบการใช้ชวี ติ
ของประชาชน (Life Style) ในลักษณะของสังคมเมืองที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงการเดินทางให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น
การจัดให้มีตั๋วร่วมระหว่างรถไฟฟ้า กับระบบขนส่งอื่นๆ การจัดให้มีระบบขนส่งเสริม (Feeder System) การปรับปรุงสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าฯ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องและพอเพียง
กับความต้องการเดินทาง รวมทั้งจัดให้มีบริการเสริมต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาที่อยู่อาศัย
ให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยมีโอกาสได้ทอี่ ยูอ่ าศัยในราคาและค่าเช่าถูกตามบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า ก็จะทำ�ให้การใช้บริการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และสามารถลดการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ลดการใช้น้ำ�มัน ลดมลพิษจากการจราจร และแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด รวมถึง
ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย
อย่ า งไรก็ ดี จากการคาดการณ์ ป ริ ม าณผู้ โ ดยสารกรณี มี โ ครงการตามแผนแม่ บ ทระบบขนส่ ง มวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า ปริมาณผูโ้ ดยสารรถไฟฟ้าโดยรวมในปี พ.ศ. 2557 มีประมาณ 1,840,000 คน - เทีย่ ว/วัน เพิม่ เป็น
4,384,000 คน - เที่ยว/วัน ในปี พ.ศ. 2562 และ 7,680,000 คน - เที่ยว/วัน ในปี พ.ศ. 2572 คิดเป็นอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ
8.22 ต่อปี ทัง้ นีส้ ดั ส่วนของปริมาณผูโ้ ดยสารจากการเปลีย่ นถ่ายระบบ (Transfer) โดยรวมในปี พ.ศ. 2557 จะมีคา่ ประมาณร้อยละ 14.89
เพิ่มเป็นร้อยละ 26.98 และ 34.86 ของปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2562 และ 2572 ตามลำ�ดับ โดยโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ เป็นเส้นทางที่มีสัดส่วนการเปลี่ยนถ่ายระบบมากที่สุดประมาณ
ร้อยละ 31 - 40 ของปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าทั้งหมด สอดคล้องกับผลสำ�รวจข้อมูลการเดินทางที่ผู้เดินทางส่วนใหญ่ต้องการเดินทาง
เข้าสู่ใจกลางเมือง
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ผลการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ ภายในปี พ.ศ. 2572
สาย
สายสีแดงเข้ม
สายสีแดงอ่อน
ARL
สายสีเขียวเข้ม
สายสีเขียวอ่อน
สายสีน้ำ�เงิน
สายสีม่วง
สายสีส้ม
สายสีชมพู
สายสีเหลือง
สายสีเทา
สายสีฟ้า
รวมทั้งสิ้น

แผน 5 ปี พ.ศ. 2557
Boarding Transfer Total
110,000 12,000 122,000
38,000 12,000 50,000
119,000
9,000 128,000
600,000 55,000 655,000
376,000 40,000 416,000
254,000 119,000 373,000
69,000 27,000 96,000
1,566,000 274,000 1,840,000

ปริมาณผู้โดยสาร (คน-เที่ยว/วัน)
แผน 10 ปี พ.ศ. 2562
แผน 20 ปี พ.ศ. 2572
Boarding Transfer Total Boarding Transfer Total
357,000 119,000 476,000 518,000 204,000 722,000
145,000 83,000 228,000 253,000 218,000 471,000
144,000 33,000 177,000 161,000 59,000 220,000
721,000 165,000 886,000 1,038,000 410,000 1,448,000
246,000 132,000 378,000 272,000 168,000 440,000
673,000 301,000 974,000 974,000 562,000 1,536,000
372,000 132,000 504,000 490,000 225,000 715,000
377,000 165,000 542,000 521,000 291,000 812,000
166,000 53,000 219,000 233,000 121,000 354,000
175,000 139,000 314,000
206,000 136,000 342,000
162,000 144,000 306,000
3,201,000 1,183,000 4,384,000 5,003,000 2,677,000 7,680,000

รูปแบบการเดินทางหลัก (Main Mode) กรณีมีโครงการครบถ้วนตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะพบว่าในปี พ.ศ. 2572 การเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลมีสัดส่วนร้อยละ 57.6 ซึ่งยังคงมี
สัดส่วนที่สูงกว่าการเดินทางโดยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 42.4 โดยสัดส่วนการเดินทางด้วยการใช้
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 41.1 รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 12.4 และรถแท็กซี่ คิดเป็นร้อยละ 4.1 ทั้งนี้สำ�หรับสัดส่วน
การเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.7 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 20.7 ในปี พ.ศ. 2572 โดยรูปแบบ
การเดินทางหลัก กรณีมีโครงการครบถ้วนตามแผนแม่บทฯ ในปี พ.ศ. 2572 ดังรูป (ที่มา: สำ�นักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
(สพร.))
รูปแบบการเดินทาง

20.7%

รถไฟฟ้า

4.1%

รถแท็กซี่

12.4%

รถจักรยานยนต์

41.1%

รถยนต์
รถโดยสารประจำ�ทาง
และอื่นๆ

21.7%
0
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ข้อมูลที่สำ�คัญทางการเงิน
และรายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
30 ก.ย. 2559
(สตง. รับรอง)
ผลการดำ�เนินงาน
รายได้จากการดำ�เนินงานและรายได้อื่น
กำ�ไรก่อนค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่ายและสิทธิตัดจ่าย
รวมทั้งต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) (EBITDA)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและสิทธิตัดจำ�หน่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)

ฐานะการเงิน

2558
(สตง. รับรอง)

2557
(สตง. รับรอง)

6,687.14
2,376.84

5,755.55
2,486.39

7,440.57
6,733.10

1,808.06
2,227.32
(1,658.55)

1,741.37
1,915.82
(1,170.80)

1,338.67
1,915.77
3,478.66

326,582.11
312,417.65
14,164.46

241,520.74
225,697.73
15,823.01

230,348.33
213,354.52
16,993.81

0.82
(0.01)
22.06
0.96

0.23
(0.01)
14.26
0.93

0.23
0.02
12.55
0.93

ณ สิน้ ปีงบประมาณ 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีสนิ ทรัพย์รวม 326,582.11 ล้านบาท หนีส้ นิ รวม
312,417.65 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินกู้เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า และส่วนของเจ้าของจำ�นวน 14,164.46
ล้านบาท
ผลการดำ�เนินงาน ในปี 2559 รฟม. มีขาดทุนสุทธิ เนื่องจาก
• ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำ�ปี 2559 จำ�นวน 2,952.24 ล้านบาท
อัตราแลกเปลี่ยน :   
ณ 30 กันยายน 2559  1 เยน = 0.346090 บาท
ณ 30 กันยายน 2558  1 เยน = 0.306478 บาท
ณ 30 กันยายน 2557  1 เยน = 0.298871 บาท
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รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้ (ล้านบาท)
7,000.00

238.17
203.54

6,000.00

50.86
154.95

5,000.00
4,000.00

1,110.07

51.85
149.12
313.28

1,017.59

4,168.65

4,532.15

3,000.00
2,000.00

รายได้อื่น
การอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์
และการให้เช่าแผงค้า
การให้สัมปทาน
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

4,983.94

1,000.00
0

2557

2558

ปี

2559

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

รายได้ (ล้านบาท)
5,000.00
4,168.65
4,000.00
3,478.66
3,000.00
2,757.65
2,000.00
313.28
1,000.00
149.12
51.85
0
-1,000.00
-2,000.00
-3,000.00

ฐานะการเงิน

2557

4,983.94
4,532.15

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
การให้สัมปทาน
การอนุญาตให้ใช้สินทรัพย์
และการให้เช่าแผงค้า
รายได้อื่น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลี่ยน

1,110.07
203.54
238.47

1,017.59
154.95
50.86
(518.07)
(1,170.80)

(1,658.55)
(2,952.24)

       2558

ปี

        2559

รายได้ (ล้านบาท)
350,000.00

326,582.11

312,417.65

300,000.00  
250,000.00  

230,348.33

213,354.52

241,520.74
225,697.73

200,000.00  

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ

150,000.00  
100,000.00  
50,000.00
0

16,993.81

2557

15,823.01

2558

14,164.46

   2559

ปี

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน - เงินกู้ระยะสั้น

สินทรัพย์หมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน

สูตร

หมายเหตุ* ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น
เนื่องจากรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนเพื่อชำ�ระคืนหนี้
2.สภาพหนี้
2.1 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
     (Debt Ratio)
สินทรัพย์รวม
2.2 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้าของ
หนี้สินรวม
     (Debt Equity Ratio)
ส่วนของเจ้าของ
3.ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
3.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน (EBIT)
สินทรัพย์รวม
3.2 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนของเจ้าของ

1.3 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)*

1.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

1.สภาพคล่อง
1.1 เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)

อัตราส่วนทางการเงิน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)

0.93
14.26

(0.01)
(0.07)

22.06

(0.01)
(0.12)

1.42

0.23

(22,689.51)

ณ 30 ก.ย. 2558

0.96

2.64

0.82

(2,842.66)

ณ 30 ก.ย. 2559

0.20

0.02

12.55

0.93

1.07

0.23

(21,359.34)

ณ 30 ก.ย. 2557

%

%

เท่า

เท่า

เท่า

เท่า

ล้านบาท

หน่วย
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จากผลลัพธ์ข้างต้น สามารถสรุปผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของ รฟม. ในช่วง ปี 2559 ได้ ดังนี้

1. สภาพคล่อง

วิเคราะห์ :
- รฟม. มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะชำ�ระหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิติดลบ ซึ่งภาระหนี้สินหมุนเวียน
ส่วนใหญ่เป็นภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระคืนภายในหนึ่งปี
- เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 รฟม. มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงไม่เพียงพอต่อการชำ�ระ
หนี้สินหมุนเวียน จากภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระคืนภายในหนึ่งปีที่มีจำ�นวนลดลงเป็นอย่างมาก

2. สภาพหนี้

วิเคราะห์ :
- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 – 2559 และอัตราส่วนหนี้สินรวม
ต่อส่วนของเจ้าของมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากผลขาดทุนประจำ�ปี 2559 ทำ�ให้อัตราส่วนมีค่าสูงขึ้น ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่
ของ รฟม. เป็นหนี้เงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลรับภาระในการชำ�ระหนี้ดังกล่าวเมื่อครบกำ�หนด
แต่ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง กระทรวงการคลัง ได้ดำ�เนินการทำ� 
Cross Currency SWAP (CCS) หนี้เงินกู้ JICA จำ�นวนทั้งสิ้น 5 สัญญา ทั้งนี้ในส่วนของหนี้เงินกู้
สัญญาอื่นๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังทยอยดำ�เนินการปิดความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสม

3. ความสามารถในการทำ�กำ�ไร

วิเคราะห์
- ในปี 2559 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น มีสัดส่วนเป็นลบ เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ
จากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริงเป็นจำ�นวนมาก
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โครงสร้าง การจัดแบ่งส่วนงาน รฟม.
คณะกรรมการ รฟม.
ผู้ว่าการ

สํานักผู้ว่าการ

กองอํานวยการ

กองสื่อสารองค์กร

กองกิจกรรมเพื่อสังคม

รองผู้ว่าการ
(กลยุทธ์และแผน)

รองผู้ว่าการ
(การเงิน)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์
กองกลยุทธ์
และแผนงาน
กองประเมินผล
กองบริหาร
ความเส่ยี่ งและ
ควบคุมภายใน

ฝ่ายพัฒนา
โครงการรถไฟฟ้า

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองแผนงาน
กองวางแผน
โครงการรถไฟฟ้า และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
กองระบบงาน
กองวิเคราะห์
คอมพิวเตอร์
และพัฒนา
กองสิ่งแวดล้อม

กองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

สํานักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายพัฒนา
และบริหารพื้นที่

ฝ่ายวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม

ฝ่ายบริหาร
งานก่อสร้าง 1

ฝ่ายบริหาร
งานก่อสร้าง 2

กองบัญชี

กองพัฒนาพื้นที่

กองวิศวกรรม
โยธา

กองบริหารงาน
ก่อสร้าง 1

กองบริหารงาน
ก่อสร้าง 4

กองตรวจจ่าย

กองบริหาร
โครงการต่อเนื่อง

กองสถาปัตยกรรม

กองบริหารงาน
ก่อสร้าง 2

กองบริหารงาน
ก่อสร้าง 5

กองวิศวกรรมไฟฟ้า
และเครื่องกล

กองบริหารงาน
ก่อสร้าง 3

กองบริหารงาน
ก่อสร้าง 6

กองแผนงาน
และบริหาร
เอกสาร 1

กองแผนงาน
และบริหาร
เอกสาร 2

กองการเงิน
และภาษี
กองงบประมาณ
กองเงินกู้
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คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักหน่วยธุรกิจ
รถไฟฟ้า

สํานักธุรกิจ
บัตรโดยสาร

กองบริหารค่าโดยสาร

กองธุรกิจบัตรโดยสาร

สํานักตรวจสอบ

กองตรวจสอบทั่วไป

กองตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้ว่าการ
(ปฏิบัติการ)

กองตรวจสอบบัญชี
และการเงิน

รองผู้ว่าการ
(บริหาร)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย
และกู้ภัย

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายกรรมสิทธิ์
ที่ดิน

ฝ่ายจัดซื้อ
และบริการ

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

กองกํากับงาน
โครงการรถไฟฟ้า

กองวางแผน
ธุรกิจ

กองกํากับ
การเดินรถ

กองรักษา
ความปลอดภัย 1

กองนิติการ

กองแผนงาน
จัดกรรมสิทธิ์

กองจัดหา
พัสดุทั่วไป

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กองระบบ
รถไฟฟ้า

กองบริหาร
สินทรัพย์

กองบํารุงรักษา
ระบบรถไฟฟ้า

กองรักษา
ความปลอดภัย 2

กองสัญญา 1

กองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 1

กองจัดหา
พัสดุโครงการ

กองบริหาร
สัมปทาน

กองบํารุงรักษา
กองกู้ภัย 1
โครงสร้างงานโยธา

กองสัญญา 2

กองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 2

กองบริหาร
สถานที่
และยานพาหนะ

กองสวัสดิการ
และบริหาร
ผลตอบแทน
กองพัฒนา
บุคลากรและ
ระบบงาน

กองคดีและวินัย

กองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 3
กองสํารวจ
และประเมินราคา

ฝ่ายระบบ
รถไฟฟ้า

กองการตลาด
และลูกค้าสัมพันธ์
กองบริหาร
อาคารจอดรถ

กองกู้ภัย 2
กองรักษาเขตทาง

สถาบันฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยและดับเพลิง - กู้ภัย
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โครงสร้างและนโยบาย
ของคณะกรรมการ รฟม.
โครงสร้างของคณะกรรมการ รฟม.
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 มาตรา 13 กำ�หนดให้ คณะกรรมการการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผูแ้ ทนสำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ผู้แทนสำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมการผังเมือง ผู้แทนสำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คน ซึ่งในจำ�นวนนี้ต้องแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรพัฒนาภาคเอกชน
ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหนึ่งคน และผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำ�แหน่ง
ต่อมาได้มพี ระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอำ�นาจหน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 31 ในพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ให้แก้ไข
คำ�ว่า  “นายกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม” คำ�ว่า “ผูแ้ ทนกรมการผังเมือง” เป็น “ผูแ้ ทนกรมโยธาธิการและผังเมือง”
คำ�ว่า “ผูแ้ ทนสำ�นักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก” เป็น “ผูแ้ ทนสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร” และคำ�ว่า
“ผู้แทนสำ�นักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน (กรณีที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งพ้นจาก
ตำ�แหน่ง ให้แต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งแทน โดยผู้นั้นจะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดำ�รงตำ�แหน่งแทน)
•  คณะกรรมการ รฟม. ปัจจุบันมีจำ�นวน 14 คน
   (ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระจำ�นวน 4 คน
- กรรมการผู้แทนหน่วยงานตาม พ.ร.บ. รฟม. จำ�นวน 9 คน
- กรรมการและเลขานุการโดยตำ�แหน่ง จำ�นวน 1 คน
ซึง่ ล้วนเป็นบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ รฟม. และมีความหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น ด้านวิศวกรรม
บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ เป็นต้น เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดในพระราชบัญญัตกิ ารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
และตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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นโยบายของคณะกรรมการ รฟม.
ในการดำ�เนินงานของ รฟม. มีคณะกรรมการ รฟม. เป็นผู้กำ�หนดนโยบายและกำ�กับดูแลกิจการของ รฟม. ดังนั้น
เพื่อให้การดำ�เนินงานของ รฟม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการ
รฟม. จึงกำ�หนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน ดังนี้
1) ให้ เ ร่ ง รั ด ดำ � เนิ น โครงการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนสายต่ า งๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ แ ล้ ว เสร็ จ และเปิ ด บริ ก าร
ได้ตามแผนงาน
2) ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา โดยคำ�นึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แต่ละกลุ่ม
3) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำ�เนินงาน และนำ�ข้อคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงการดำ�เนินงานของ
องค์กร
4) ให้ดำ�เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำ�คัญต่อการ
ป้องกันและลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานขององค์กร
5) ให้บริหารสินทรัพย์ ดำ�เนินธุรกิจต่อเนื่อง และให้บริการเสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระการสนับสนุนจากภาครัฐ
6) ให้ บ ริ หารจัด การทางการเงิน อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ในด้ า นการบริ ห ารเงิ น สด การบริ ห ารจั ด การหนี้ และการ
บริหารความเสี่ยง
7) ให้สอื่ สารเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้ประชาชนรับรูแ้ ละเข้าใจถึงความสำ�คัญของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การดำ�เนินงาน
ขององค์กร และให้การสนับสนุนองค์กร
8) ให้พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการภายใน และระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงานขององค์กร
รวมทั้งให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากผู้รับเหมาและที่ปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
9) ให้พัฒนาและปรับปรุงระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและสร้างขวัญกำ�ลังใจ
ให้แก่พนักงาน
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รายนาม
คณะกรรมการ รฟม.
พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน)
อายุ 63 ปี วันเดือนปีเกิด 7 มีนาคม 2496
ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง

• ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
• ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
(รักษาการประธานกรรมการ)
• ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาโท
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
ปริญญาตรี
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23
ประกาศนียบัตร
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี พ.ศ. 2549
• วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ�ชุดที่ 43
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ� ชุดที่ 64
• การศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ ระดับผู้นำ�หน่วย รุ่น 1
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 6
• หลักสูตรผู้บริหารความมั่นคงชั้นสูง
ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

ประสบการณ์ทำ�งาน

• ประธานกรรมการ รฟม.
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
• กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคมนาคม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบก
และทางราง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
• กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
• ผู้อำ�นวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา
• หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ�ผู้บังคับบัญชา
• นายกสโมสรไลออนส์กรุงเทพสุพรรณหงส์ ภาค 310 ซี
ปีบริหาร 2554 - 2555
• ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก   
• ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน   
• ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1   
• ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
• ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5   

• ประธานกรรมการ รฟม.
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• กรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร
• กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการคมนาคม
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ไม่มี
• ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบก
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
และทางราง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ไม่มี
• คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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นายวินัย ดำ�รงค์มงคลกุล

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2556 – 16 กุมภาพันธ์ 2559)
อายุ 64 ปี วันเดือนปีเกิด 11 มีนาคม 2495
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตร
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประกาศนียบัตร
• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
สำ�นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (พ.ต.ส. 2)
สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• หลักสูตรการค้าและการพาณิชย์ สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 3 (TEPCoT 3) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่นที่ 8 (ว.ต.ท. 8)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองสำ�หรับนักบริหาร ระดับสูง
รุ่นที่ 10 (ปปร. 10) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง
รุ่นที่ 7 (บ.ย.ส. 7)

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
• รองอัยการสูงสุด

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2559
• ประธานกรรมการบริษัท กฎหมายกรุงไทย จำ�กัด

ประสบการณ์ทำ�งาน

• ผู้ตรวจการอัยการ
• อธิบดีอัยการ สำ�นักงานคดีพิเศษ
• อธิบดีอัยการ สำ�นักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ
• อธิบดีอัยการ สำ�นักงานคดีล้มละลาย
• อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
• อัยการจังหวัดนครราชสีมา
• อัยการผู้ช่วย กรมอัยการ
• นิติกรตรี กรุงเทพมหานคร

การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายไกร ตั้งสง่า

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน)
อายุ 63 ปี วันเดือนปีเกิด 28 ตุลาคม 2495
ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง

• ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
• ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
(รักษาการกรรมการ)
• ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา),
Ohio State University
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
• กรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการสภาวิศวกร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2559
• กรรมการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการสภาวิศวกร

ประสบการณ์ทำ�งาน

• ประธานกรรมการ – บริษัท เคเคที เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
• กรรมการผู้จัดการ – บริษัท พีระมิด ดีเวลล็อปเมนท์
อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
• ผู้จัดการโครงการ – บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท์ จำ�กัด
• วิศวกรฐานราก – Bureau of Bridges and Structural
Design, Ohio Department of Transportation, U.S.A.  
• วิศวกรโครงสร้าง – บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแต้นท์ จำ�กัด
• วิศวกรออกแบบ – Bureau of Bridges and Structural
Design, Ohio Department of  Transportation, U.S.A.  
• วิศวกรโยธา – Columbus Wood Preserving Company,
U.S.A.  
• วิศวกรโยธา - กรมชลประทาน

การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายจุฬา สุขมานพ

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน)
อายุ 51 ปี วันเดือนปีเกิด 10 มกราคม 2508
ระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง

• ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
• ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
(รักษาการกรรมการ)
• ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำ�งาน

• อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (กรมการบินพลเรือน เดิม)
• อธิบดีกรมเจ้าท่า
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
• รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
• ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ปริญญาเอก
• Doctor of Philosophy, University of Southampton,
United Kingdom
ปริญญาโท
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
• Master of Laws (Maritime Law) University of
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
Southampton, United Kingdom
• ไม่มี
ปริญญาตรี
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ไม่มี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
• อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
• รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2559

• คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
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นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์
ธนากร พีระพันธุ์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน)
อายุ 46 ปี วันเดือนปีเกิด 16 ธันวาคม 2512
คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ทำ�งาน

• เลขาธิการสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช
• อาจารย์พิเศษ สำ�นักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
• อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
• อาจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ

ปริญญาเอก
• คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท
• คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts
การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
ปริญญาตรี
• ไม่มี
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - Virginia Military
• ไม่มี
Institute, Lexington, Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร
• Director Certification Program DCP 201/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
• รองศาสตราจารย์ กองการศึกษา
		
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2559

• ประธานกรรมการ คณะกรรมการวิชาการสาขาคอนกรีต
วัสดุและการก่อสร้าง สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 522
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
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นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน)
อายุ 57 ปี วันเดือนปีเกิด 30 มิถุนายน 2502
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
• M.A. in International Relations,
Schiller International University, London, UK

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
• รองปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์ทำ�งาน

• รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                     
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ
ประจำ�ด้านประสานกิจการต่างประเทศ
สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 17 พฤศจิกายน 2558)
อายุ 57 ปี วันเดือนปีเกิด 24 พฤศจิกายน 2501
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.)
(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)
ปริญญาตรี
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศบ.) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
• รองปลัดกระทรวงการคลัง

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2559

• กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอสเสท จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการอำ�นวยการ โรงงานยาสูบ

ประสบการณ์ทำ�งาน

• รองปลัดกระทรวงการคลัง  
• หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์
• รองอธิบดีกรมธนารักษ์  
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายยุทธนา หยิมการุณ

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน)
อายุ 55 ปี วันเดือนปีเกิด 7 พฤษภาคม 2504
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี		
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตร		
• ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลการักษ์ กรมศุลกากร
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2559
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ
อำ�นวยการโรงงานยาสูบ
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ
บริษัท เอราวัณ จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งาน

• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร
• รองอธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร
• ผูอ้ าํ นวยการสาํ นักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร
• ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารกลาง กรมศุลกากร
• ผู้อำ�นวยการส่วนปราบปรามทางบก

การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายดรุณ แสงฉาย

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน)
อายุ 58 ปี วันเดือนปีเกิด 15 กรกฎาคม 2501
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท		
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• Master of Science (Tropical Public Health
Engineering), University of Leeds
ปริญญาตรี		
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
• รองปลัดกระทรวงคมนาคม

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2559

• กรรมการบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ประสบการณ์ทำ�งาน

• รองปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
• อธิบดี กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
• รองอธิบดี กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
• ผู้อำ�นวยการ สำ�นักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) ทช.
• ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี ทช.
• ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดฉะเชิงเทรา ทช.
• ผู้อำ�นวยการ กรมโยธาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
• ผู้อำ�นวยการ กรมโยธาธิการจังหวัดตราด

การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายธนา จานุสรณ์

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน)
อายุ 60 ปี วันเดือนปีเกิด 17 เมษายน 2499
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศบ.) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
• ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ        

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2559

• กรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน)

ประสบการณ์ทำ�งาน

• ที่ปรึกษาสำ�นักงบประมาณ
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักจัดทำ�งบประมาณด้านความมั่นคง 2

การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายชัยวัฒน์ ทองคำ�คูณ

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน)
อายุ 56 ปี วันเดือนปีเกิด 30 พฤศจิกายน 2502
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
• Master of Science (Transport Planning and
Engineering), The University of Leeds, England
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร

ประสบการณ์ทำ�งาน

• สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
- รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
• กรมการขนส่งทางบก
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักการขนส่งสินค้า ระดับ 9  
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า ระดับ 9  
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบการขนส่งทางบก
ระดับ 9 และรักษาการผู้อำ�นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้อำ�นวยการกองวิชาการและวางแผน ระดับ 8
- หัวหน้าฝ่ายสถานีขนส่งสินค้า ระดับ 7
- หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ระดับ 7
- วิศวกรโยธา ระดับ 3 - 7

การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นางสาวลดาวัลย์ คำ�ภา

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน)
อายุ 59 ปี วันเดือนปีเกิด 27 กุมภาพันธ์ 2500
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
• M.A. in Agricultural Development Economic,
Australian National University ออสเตรเลีย
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาบัตร
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 52)
ประกาศนียบัตร
• Graduate Development Planning Techniques.
Institute of Social Studies เนเธอร์แลนด์
• สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรนโยบายเศรษฐกิจสาธารณะฯ
(ปศส. 6)

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
• รองเลขาธิการฯ สังกัด สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2559
• คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
• คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ

ประสบการณ์ทำ�งาน

• คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
• รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
• คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง
• คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ
• ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการกองโครงการเศรษฐกิจ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายมณฑล สุดประเสริฐ

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน)
อายุ 56 ปี วันเดือนปีเกิด 11 กรกฎาคม 2503
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
• อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ระหว่างปีบัญชี 2559
• กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
• กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำ�งาน

• รองเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
(นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
• กรมโยธาธิการและผังเมือง
- รองอธิบดี
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
- ผู้ตรวจราชการกรม
- เลขานุการกรม

การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นางรวีวรรณ ภูริเดช

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 – ปัจจุบัน)
อายุ 46 ปี วันเดือนปีเกิด 28 มกราคม 2513
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
• Ph.D. in Civil and Environmental Engineering,
University of Wisconsin - Madison, USA.
ปริญญาโท
• M.Sc. in Water Resources Systems Engineering,
University of Newcastle Upon Tyne, UK
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) (เกียรตินิยม):
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

• เลขาธิการสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ทำ�งาน

• เลขาธิการ สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำ�นักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• รองเลขาธิการ สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน)
อายุ 58 ปี วันเดือนปีเกิด 7 พฤษภาคม 2501
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาโท
• M.S. in Engineering (Civil), Youngstown State
University, USA.
ปริญญาตรี
• วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
• รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ทำ�งาน

• รองปลัดกรุงเทพมหานคร
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักการโยธา
• รองผู้อำ�นวยการสำ�นักการโยธา
• ผู้ตรวจราชการฯ
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานออกแบบ สำ�นักการโยธา

การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี
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นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน)
อายุ 59 ปี วันเดือนปีเกิด 10 เมษายน 2500
คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท
• Master of Science (Transportation), Northeastern
University, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำ�แหน่งปัจจุบัน (ณ 30 กันยายน 2559)

• ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำ�งาน

• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- รองผู้ว่าการฯ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
- รองผู้ว่าการฯ (กลยุทธ์และแผน)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิศวกรรม
- ผู้อำ�นวยการฝ่ายก่อสร้าง
- ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง
- วิศวกรโครงการ/วิศวกรอาวุโส

การถือครองหุ้นรัฐวิสาหกิจ/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ รฟม.
เกินกว่าร้อยละ 10 ในระหว่างปีบัญชี 2559
• ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ไม่มี

กรรมการ

กรรมการ

นายไกร ตั้งสง่า

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์

นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์

นายยุทธนา หยิมการุณ

นายดรุณ แสงฉาย

นายธนา จานุสรณ์

นายชัยวัฒน์ ทองคำ�คูณ

นางสาวลดาวัลย์ คำ�ภา

นายมณฑล สุดประเสริฐ

นางรวีวรรณ ภูริเดช

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
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14/14

8/14

3/14

3/5

3/5

0/0

4/4

0/0

2/2

7/12

12/12

1/1

4/4

4/4

0/1

1/1

1/1

0/1

5/5

3/3

6/6

112,500

234,839

20,000

120,000.00 120,000

120,000.00 212,500

120,000.00 137,419

120,000.00 240,000

120,000.00 244,919

113,548.39 125,000

117,419.35 244,274

111,935.48 92,500

94,333.33

15,666.67

120,000.00 157,419

117,586.21 253,306

117,586.21 115,000

117,586.21 192,500

45,172.41

235,172.41 150,000

หมายเหตุ 1. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ได้มมี ติเห็นชอบเรือ่ งการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ คือ ประธานกรรมการได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนจำ�นวน 20,000 บาท กรรมการได้รบั ค่าตอบแทน
รายเดือนจำ�นวน 10,000 บาท และประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมจำ�นวน 12,500 บาท กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมจำ�นวน 10,000 บาท  หักภาษี ณ ที่จ่าย 10 %
2. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ได้มมี ติเห็นชอบเรือ่ งการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ คือ ประธานอนุกรรมการได้รบั 12,500 บาท (ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครัง้ /เดือน = ไม่เกิน
25,000 บาท) อนุกรรมการ (กรรมการ รฟม.) 10,000 บาท (ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครัง้ /เดือน = ไม่เกิน 20,000 บาท) และอนุกรรมการ (บุคคลภายนอก) 3,000 บาท (ไม่จ�ำ กัดจำ�นวนคณะและจำ�นวนครัง้ ประชุม/เดือน) หักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 10 %
โดยมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

9/14

คณะอนุกรรมการจัดทำ�บันทึกข้อตกลง
การประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม.
(ประชุม 0 ครั้ง)

10/14

0/0

1/2

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง
(ประชุม 12 ครั้ง)

กรรมการ

3/4

0/0

4/4

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ (ประชุม 8 ครั้ง)

กรรมการ

9/14

3/5

5/5

2/5

2/4

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุม 0 ครั้ง)

กรรมการ

14/14

7/14

12/12

2/2

8/14

2/2

คณะอนุกรรมการการเงิน งบประมาณและการลงทุน
(ประชุม 4 ครั้ง)

กรรมการ

กรรมการ

2/5

คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (ประชุม 0 ครั้ง)

กรรมการ

7/14

คณะกรรมการตรวจสอบ (ประชุม 5 ครั้ง)

14/14

2/2

3/3

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาเสนอ
ความเห็นแก่คณะกรรมการ รฟม. (ประชุม 19 ครั้ง)

กรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
และจัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การดำ�เนินงานของ รฟม. (ประชุม 4 ครั้ง)

กรรมการ

1/1

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
และทรัพยากรบุคคล (ประชุม 1 ครั้ง)

13/14

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี (ประชุม 2 ครั้ง)

กรรมการ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ประชุม 4 ครั้ง)

4

นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์
ดร.ธนากร พีระพันธุ์
นายจุฬา สุขมานพ

3

2/3

คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับ (ประชุม 4 ครั้ง)

5/14

14/14

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รฟม.
ของผู้ว่าการและหัวหน้าเจ้าที่ด้านการเงิน (CFO)
(ประชุม 4 ครั้ง)

กรรมการ

ประธานกรรมการ

นายวินัย ดำ�รงค์มงคลกุล

คณะกรรมการ รฟม.
(ประชุม 14 ครั้ง)

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ

ตำ�แหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน

2

ชื่อ-สกุล

เบี้ยประชุมจากการเป็นกรรมการทุกคณะ(บาท)
ยังไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

1

ลำ�ดับ

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในตำ�แหน่ง

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและค่าตอบแทนที่ได้รับ

40
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คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ รฟม.
คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ
1. นายไกร ตั้งสง่า
ประธานกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558 – 15 กุมภาพันธ์ 2559)
2. นายธนา จานุสรณ์
ประธานกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
3. นางรวีวรรณ ภูริเดช
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2559
และตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
4. นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2559
และตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
5. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
6. นางลดาวัลย์ คำ�ภา
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
7. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ
เลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อำ�นาจหน้าที่
1. จัดทำ�กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการดำ�เนินงาน ของ รฟม. โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รฟม. และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้ รฟม. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการดำ�เนินงานของ รฟม. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือคำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ รฟม.
5. สอบทานให้ รฟม. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของ สตส.
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6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของ รฟม.
7. เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมการ รฟม. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง และประเมินผลงาน
ของผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จำ�เป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ รฟม.
9. รายงานผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ รฟม. อย่างน้อย
ไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นสุดไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำ�เนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำ�เป็นรายงานผล
การดำ�เนินงานประจำ�ปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง เพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชีของ รฟม.
10. ประเมินผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ รฟม. อย่างน้อยปีละครั้ง
รวมทั้งรายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการ รฟม. ทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจำ�ปีของ รฟม.
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดหรือคณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย

คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

องค์ประกอบ
1. นายวินัย ดำ�รงค์มงคลกุล  
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 9 มีนาคม 2559)
2. ดร. จุฬา สุขมานพ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน)
3. นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 9 มีนาคม 2559)
4. นายวรการ ยุพาพินท์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2557 – 9 มีนาคม 2559
และตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน)
5. พลตรี ดร. พิเชษฐ์ คงศรี
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2557 – 9 มีนาคม 2559
และตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน)
6. นายสรวุฒิ ปัทมินทร์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 – 9 มีนาคม 2559
และตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 – ปัจจุบัน)
7. ดร. สมศักดิ์ โตรักษา
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2558)
8. นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน)
9. นายบุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน)

ประธานอนุกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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10. พลตำ�รวจโท สมคิด บุญถนอม
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน)
11. พันตำ�รวจเอก สุกิจ โตตาบ
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน)
12. นายกิตติศักดิ์ จุลสำ�รวล
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน)
13. นายประสาน หวังรัตนปราณี
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน)
14. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
เลขานุการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งอนุกรรมการถึงวันที่ 9 มีนาคม 2559
และดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการตั้งแต่วันที่
11 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน)
15. ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการถึง 9 มีนาคม 2559
และดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน)
16. ผู้อำ�นวยการกองนิติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 9 มีนาคม 2559)
อำ�นาจหน้าที่
1. ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�  และพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย ร่างข้อบังคับ ร่างระเบียบ ร่างสัญญา รวมทั้งพิจารณา
และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและข้อสัญญาแก่คณะกรรมการ รฟม.
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

คณะอนุกรรมการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบ
1. นางสาวลดาวัลย์ คำ�ภา
2. นายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ
3. พลตรี ดร. พิเชษฐ์ คงศรี
4. นายฤทธิกา สุภารัตน์
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
5. ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
6. ผู้อำ�นวยการกองกลยุทธ์และแผนงาน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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อำ�นาจหน้าที่
1. จัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม. ตามระบบการประเมินผลการดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจ
2. ให้ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานอนุกรรมการมีอ�ำ นาจในการเจรจาต่อรองบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม. กับคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการ รฟม.
และผูว้ า่ การ รฟม. พิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม. ในนามของ รฟม.แล้วนำ�เสนอคณะกรรมการ
รฟม. เพื่อทราบต่อไป
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ
หมายเหตุ: คณะอนุกรรมการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ตามคำ�สั่ง รฟม. ที่ 123/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 ยกเลิกคำ�สั่งที่ 486/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบ
1. นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร. ธนากร พีระพันธ์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
อนุกรรมการ
3. ดร. วิชชุกร ประพันธศิริ
อนุกรรมการ
4. พันโท สุวัจชัย บุญสม
อนุกรรมการ
5. ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
6. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
อนุกรรมการ
7. ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
		
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
8. ผู้อำ�นวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
		
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
9. ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
		
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
10. ผู้อำ�นวยการกองสวัสดิการและบริหารผลตอบแทน
ผู้ช่วยเลขานุการ
		
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อำ�นาจหน้าที่
1. ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� และพิจารณากลั่นกรองเรื่องพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลแก่คณะกรรมการ รฟม.
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ
หมายเหตุ: คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลสิน้ สุดการปฏิบตั หิ น้าที่ ตามคำ�สัง่ รฟม. ที่ 123/2559 ลงวันที่
23 มีนาคม 2559 ยกเลิกคำ�สั่งที่ 486/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
และจัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การดำ�เนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์ประกอบ
1. นางสาวลดาวัลย์ คำ�ภา
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
2. นายดรุณ แสงฉาย
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม. 2559 – ปัจจุบัน)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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3. ดร. จุฬา สุขมานพ
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
4. พันเอก บัญชา ขาวงาม
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
5. พันเอก กฤษฎา ธรรมนารถ
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
6. พันเอก สุวัจชัย บุญสม
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
7. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
เลขานุการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
8. ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
9. ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล และจัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของ รฟม.
2. ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการพัฒนาองค์กร
และทรัพยากรบุคคล การจัดทำ�บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม.
3. จัดทำ�บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม. ตามระบบการประเมินผลการดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจ
4. ให้ประธานอนุกรรมการหรืออนุกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานอนุกรรมการมีอ�ำ นาจในการเจรจาต่อรองบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม. กับคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการ รฟม.
และผูว้ า่ การ รฟม. พิจารณาลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำ�เนินงานของ รฟม. ในนามของ รฟม. แล้วนำ�เสนอคณะกรรมการ
รฟม. เพื่อทราบต่อไป
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบ
1. นายชัยวัฒน์ ทองคำ�คูณ
2. นางสาวลดาวัลย์ คำ�ภา
3. ดร. อาณัฐชัย รัตตกุล
4. ดร. ชาญวุฒิ นิติกิจไพบูลย์
5. ดร. วิชชุกร ประพันธศิริ
6. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
7. นายฤทธิกา สุภารัตน์
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
8. ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
9. ผู้อำ�นวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน               
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. กำ�กับดูแล ให้ค�ำ ปรึกษา และข้อเสนอแนะในเรือ่ งการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งของ รฟม. เพือ่ ดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ
หมายเหตุ: คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ตามคำ�สั่ง รฟม. ที่ 123/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม
2559 ยกเลิกคำ�สั่งที่ 486/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบ
1. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส
ประธานอนุกรรมการ
2. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
อนุกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
อนุกรรมการ
4. พลตรี ดร. พิเชษฐ์ คงศรี
อนุกรรมการ
5. พันเอก ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์
อนุกรรมการ
6. พันโท ต่อพงศ์ สุวรรณรักษ์
อนุกรรมการ
7. ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
8. นายฤทธิกา สุภารัตน์
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
9. ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
เลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
10. ผู้อำ�นวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อำ�นาจหน้าที่
1. กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
2. กำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานขององค์กรมีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงานที่กำ�หนด
3. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางที่กำ�หนดอย่างต่อเนื่อง
4. รายงานการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้คณะกรรมการ รฟม.
ได้ทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
5. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อช่วยเหลือการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการ
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ
หมายเหตุ: คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ตามคำ�สั่ง รฟม. ที่ 123/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม
2559 ยกเลิกคำ�สั่ง ที่ 486/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
องค์ประกอบ
1. นายชัยวัฒน์ ทองคำ�คูณ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
2. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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3. นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร. ธนากร พีระพันธุ์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
4. ดร. อาณัฐชัย รัตตกุล
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
5. พันโท ต่อพงศ์ สุวรรณรักษ์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
6. ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
7. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
เลขานุการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
8. ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ รฟม. และการดำ�เนินงานขององค์กร เพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
2. ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�  ข้อเสนอแนะในเรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
3. รายงานการดำ�เนินงานให้คณะกรรมการ รฟม. ได้ทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
4. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อช่วยเหลือการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการ
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการก่อสร้าง

องค์ประกอบ
1. นายมณฑล สุดประเสริฐ
ประธานอนุกรรมการ
2. นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์
อนุกรรมการ
3. นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ เฉลิมชัย ชูชาติพงษ์
อนุกรรมการ
4. นายรัฐภูมิ ปริชาติปรีชา
อนุกรรมการ
5. นาวาอากาศเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ฤทธิ์  นิติวงศ์
อนุกรรมการ
6. นายธีระพจน์ วราชิต
อนุกรรมการ
7. พันเอก ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
8. พันเอก ประวัติ สหกิจ
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
9. พันโท อำ�พันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
10. พลเอก ธวัชชัย ช้างสิงห์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 – ปัจจุบัน)				
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11. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เลขานุการ
12. ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1
ผู้ช่วยเลขานุการ
		
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
13. ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองงานบริหารโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม.
2. ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารโครงการ
ก่อสร้าง เพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

คณะอนุกรรมการการเงิน งบประมาณและการลงทุน

องค์ประกอบ
1. นายยุทธนา หยิมการุณ
ประธานอนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
2. นายธนา จานุสรณ์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
3. นายชัยวัฒน์ ทองคำ�คูณ
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
4. นายวิชชุกร ประพันธศิริ
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
5. นายไพรัตน์ จาตุรแสงไพโรจน์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
6. พันเอก นพรัตน์ แสงหนุ่ม
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
7. นายสัจจะ สุขสงค์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
8. พันเอก ภูมิชาย นิลกำ�แหง
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 – ปัจจุบัน)
9. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
เลขานุการ
10. ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องทางการเงิน งบประมาณและการลงทุน
2. ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�  ตลอดจนกำ�หนดมาตรการหรือวิธีการแก้ปัญหาอุปสรรคในเรื่องทางการเงิน งบประมาณ
และการลงทุน รวมทัง้ ความเสีย่ งด้านตลาด (Market Risk) ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของราคาสินทรัพย์ ความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น
เพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ
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คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

องค์ประกอบ
1. นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร. ธนากร พีระพันธุ์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายสรวุฒิ ปัทมินทร์
อนุกรรมการ
3. นายเศกสิทธิ์ ภู่คำ�มี
อนุกรรมการ
4. นาวาอากาศเอก สุรงกานต์ ท้าวสัน
อนุกรรมการ
5. พันเอก กฤษฎา เทอดพงษ์
อนุกรรมการ
6. พันเอก วิวัฒน์ ขำ�หุ่น
อนุกรรมการ
7. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
เลขานุการ
8. ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยเลขานุการ
		
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ รฟม.
2. ให้ค�ำ ปรึกษา คำ�แนะนำ� และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับมาตรการหรือวิธกี ารแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วกับการดำ�เนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ รฟม.
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย หรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทยและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)
องค์ประกอบ
1. นายวินัย  ดำ�รงค์มงคลกุล
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559)
2. นายดรุณ แสงฉาย
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
3. พลตรี ดร. พิเชษฐ คงศรี
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559)
4. นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล
5. ดร. จุฬา สุขมานพ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
6. นางรวีวรรณ ภูริเดช
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
7. นายไกร ตั้งสง่า
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
8. นายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
9. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
10. ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559
และดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยเลขานุการตั้งแต่วันที่
9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)

ประธานอนุกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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11. ผู้อำ�นวยการกองกลยุทธ์และแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
		
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559)
12. ผู้อำ�นวยการกองประเมินผล
ผู้ช่วยเลขานุการ
		
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559)
อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม. และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
(CFO) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำ�หนดในสัญญาจ้าง
2. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูว้ า่ การ รฟม. และหัวหน้าเจ้าหน้าทีด่ า้ นการเงิน (CFO) ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมิน
ข้อ 1.
3. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ รฟม. และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) ตามสัญญาจ้าง
เสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อพิจารณา
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมาย

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ

องค์ประกอบ
1. นางสาวลดาวัลย์ คำ�ภา
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
2. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
3. ดร. อาณัฐชัย รัตตกุล
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
4. นายสัจจะ สุขสงค์
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)
5. นายไพรัตน์ จาตุรแสงไพโรจน์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
6. พลตำ�รวจโท บริหาร เสี่ยงอารมณ์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
7. พลตำ�รวจโท สมคิด บุญถนอม
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
8. พันเอก วีระศักดิ์ ท่างาม
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
9. พันเอก ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
10. นายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
11. พันโท ต่อพงศ์ สุวรรณรักษ์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
12. รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)

ประธานอนุกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
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13. ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการดำ�เนินธุรกิจของ รฟม.
2. ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการพัฒนาธุรกิจ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการดำ�เนินธุรกิจเพื่อดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ รฟม. และรัฐบาล
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ รฟม. มอบหมายหรือที่ผู้ว่าการ รฟม. ร้องขอ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และพิจารณาเสนอความเห็นแก่
คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

องค์ประกอบ
1. นายไกร ตั้งสง่า
ประธานอนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
2. พลตรี ดร. พิเชษฐ คงศรี
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งประธานอนุกรรมการถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559
และดำ�รงตำ�แหน่งอนุกรรมการตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
3. ดร. อาณัฐชัย รัตตกุล
อนุกรรมการ
4. นายวรการ ยุพาพินท์
อนุกรรมการ
5. นายไพรัตน์ จาตุรแสงไพโรจน์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559)
6. พันเอก ประภัทร์ ล้อมสมบูรณ์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559)
7. พันเอก ดร. ประวัติ สหกิจ
อนุกรรมการ
8. นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
9. นายธีระพจน์  วราชิต
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)
10. พันเอก จักรกฤษณ์ ศรีนนท์
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559)
11. นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์
อนุกรรมการ
12. นายบุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล
อนุกรรมการ
13. นายสรวุฒิ ปัทมินทร์
อนุกรรมการ
14. ดร. สมศักดิ์ โตรักษา
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2558)
15. พลตำ�รวจโท บริหาร เสี่ยงอารมณ์
อนุกรรมการ
16. พลตำ�รวจโท สมคิด บุญถนอม
อนุกรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559)
17. นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักผู้ว่าการ
เลขานุการ
อำ�นาจหน้าที่
ให้คำ�ปรึกษาและ/หรือความเห็นแก่คณะกรรมการ รฟม. เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงาน กฎหมายและระเบียบต่างๆ ตลอดจน
เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ผู้บริหาร รฟม.
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล

นายรณชิต แย้มสอาด

นายสัจจพงศ์ สนั่นเสียง

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล

นายฤทธิกา สุภารัตน์

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ

ผู้ว่าการ

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ)

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

ที่ปรึกษา

รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน)

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
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นายสุชิน ศศิประภากุล

พ.ต.ท. อนุศิลป์ สิริเวชชะพันธ์

นางณฐมณ บุนนาค

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข

นายวิทยา พันธุ์มงคล

นายวีรพงศ์ พัฒนะพันธุ์

นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล

นางพรทิพย์ เจริญรุ่งรัตน์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
และรักษาการผู้อำ�นวยการ
สำ�นักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ชำ�นาญการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
และรักษาการผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2

ผู้อำ�นวยการสำ�นักผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
และรักษาการรองผู้ว่าการ (การเงิน)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ
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นางสาวบุษกร อยู่สุข

นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี

นายสมคิด ลีลิตธรรม

นางสาวจิรนันท์ วรจักร

นายสมประสงค์ สัตยมัลลี

นายถนอม รัตนเศรษฐ

นายกิตติกร ตันเปาว์

นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์

นายธีระพล อดิสร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนา
โครงการรถไฟฟ้า

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1

ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนา
และบริหารพื้นที่

ผู้อำ�นวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า
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นายจีระศักดิ์ ชินรุ่งเรือง

นายพงษ์ศักดิ์ เวชสิทธิ์

นายธันวา อาธารมาศ

นายอดุลย์เวทย์ จิตรประเสริฐ

นายวิจิตร สันติพัฒนกิจ

นางพวงหยก บุญถนอม

ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นายทวิช พึ่งตน

ผู้อำ�นวยการสำ�นักธุรกิจบัตรโดยสาร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และกู้ภัย

ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย

ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

56
รายงานประจำ�ปี
2559

ประวัติและค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
M.S. (Transportation), Northeastern University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ตำ�แหน่งอื่นๆ
ประวัติการทำ�งาน
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิศวกรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• วิศวกรโครงการ / วิศวกรอาวุโส การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นายสัจจพงศ์ สนั่นเสียง
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
ตำ�แหน่งอื่นๆ
ประวัติการทำ�งาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการกองวิศวกรรมโครงสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• วิศวกรอาวุโส ระดับ 11 กองบริหารงานก่อสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวิศวกรรมโครงสร้างสถานี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโครงสร้างสถานี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• หัวหน้าแผนกวางแผนด้านการพาณิชย์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• วิศวกร แผนกวิศวกรรมโยธา 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• หัวหน้าแผนกออกแบบโครงสร้างและรากฐาน กองวิศวกรรมสายส่ง
ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

Master of Engineering Science (Development Technologies),
University of Melbourne, Australia
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน		
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
ตำ�แหน่งอื่นๆ
• กรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BEM)
ประวัติการทำ�งาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการกองวางแผน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการกองวิชาการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• วิศวกรประจำ�ฝ่ายขนส่ง บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด
• วิศวกรประจำ�ฝ่ายบำ�รุงรักษาทาง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• วิศวกรประจำ�สำ�นักงานวิศวกรรมจราจร กองวางแผน กรมทางหลวง

นายฤทธิกา สุภารัตน์
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร

Doctor of Engineering (Transport Planning) Nagoya University ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
Master of Engineering (Transport Planning) Nagoya University ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมจราจรและขนส่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า

ตำ�แหน่งปัจจุบัน		
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
ตำ�แหน่งอื่นๆ
• ประวัติการทำ�งาน
• ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายกลยุทธ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการกองนโยบายและแผน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการกองวางแผน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• หัวหน้าแผนกวางแผน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• วิศวกรกองวางแผนและพัฒนา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• วิศวกร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Lamar University, U.S.A.
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำ�แหน่งปัจจุบัน		
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
ตำ�แหน่งอื่นๆ
• ประวัติการทำ�งาน
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 3 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• วิศวกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นายรณชิต แย้มสอาด
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท

Master of Comparative Jurisprudence, Howard University Washington D.C., U.S.A.
Mini MBA, Faculty of Commerce and Accountancy Thammasat University
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน
• ที่ปรึกษา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ตำ�แหน่งอื่นๆ
ประวัติการทำ�งาน
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บริหาร)
รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)  
รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)
• ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
• ผู้อำ�นวยการกองตรวจสอบ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
• หัวหน้าแผนกสัญญา ฝ่ายกฎหมาย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ปีงบประมาณ 2557   ดังนี้
เงินเดือน จำ�นวน 6 คน เป็นจำ�นวนเงิน
ค่าครองชีพ จำ�นวน 4 คน เป็นจำ�นวนเงิน
รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
เงินเดือน จำ�นวน 6 คน เป็นจำ�นวนเงิน
รวมทั้งสิ้น
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ปีงบประมาณ 2559   ดังนี้
เงินเดือน จำ�นวน 6 คน เป็นจำ�นวนเงิน
รวมทั้งสิ้น
ดังนั้น ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 3 ปี ย้อนหลัง เป็นจำ�นวน

14,799,752
194,480
14,994,232 			

บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

13,733,518
13,733,518 			

บาท/ปี
บาท/ปี

13,323,353
13,323,353 			
42,051,103			

บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

หมายเหตุ :
1. ผู้บริหารระดับสูง หมายความถึง ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารลำ�ดับถัดลงมาหนึ่งลำ�ดับ
2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง 3 ปี ย้อนหลัง โดยจะรายงานแยกเป็นรายท่านหรือภาพรวมก็ได้
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สรุปข้อมูลอัตรากำ�ลัง
พนักงานและลูกจ้าง

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
จำ�นวน : คน

จำ�นวนผู้บริหารตามสัญญาจ้าง
จำ�นวนพนักงาน
จำ�นวนลูกจ้าง
รวม

1
983
0
984		

เพศ

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง

พนักงาน

ลูกจ้าง

รวม

1
1

526
457
983

0

อายุ

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง

พนักงาน

ลูกจ้าง

รวม

1
1

36
470
324
122
31
983

0

    ชาย
    หญิง

    < 25
    25 - 34
    35 - 44
    45 - 54
    > 54
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การศึกษา
    ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
    ปริญญาตรี
    ปริญญาโท
    ปริญญาเอก
รวม
ตำ�แหน่ง
พนักงานทัว่ ไป (ต่�ำ กว่าปริญญาตรี)
พนักงานทั่วไป (ปริญญาตรีขึ้นไป)
หัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่า
ผู้อำ�นวยการกองหรือเทียบเท่า
ผู้อำ�นวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า
ผู้ชำ�นาญการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการ/
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ที่ปรึกษา
ผู้ว่าการ
รวม

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง

พนักงาน

ลูกจ้าง

1
1

16
729
235
3
983

0

ผู้บริหารตามสัญญาจ้าง

พนักงาน

ลูกจ้าง

-

16
736
156
45
18
1
6
4

-

1
1

1
983

0

ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง

ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าครองชีพ สวัสดิการต่างๆ 3 ปี ย้อนหลัง
มีค่าใช้จ่ายดังนี้
รอบปีงบประมาณ 2557
จำ�นวนเงิน
431,903,297.96
บาท
รอบปีงบประมาณ 2558
จำ�นวนเงิน
502,772,881.15
บาท
รอบปีงบประมาณ 2559
จำ�นวนเงิน
567,288,427.59
บาท
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โครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างเงินทุน
ทุนประเดิม
รวม

30 ก.ย. 59
945.96
945.96

หน่วย : ล้านบาท
30 ก.ย. 57
945.96
945.96

30 ก.ย. 58
945.96
945.96

โครงสร้างเงินทุนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นเงินอุดหนุนที่รัฐเป็นผู้รับภาระโดยจัดสรร
เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นรายปี เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายประจำ�ปี 2559
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ได้รับจัดสรรเงินจำ�นวน 383.5498 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 383.5498 ล้านบาท
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ (ค่าอุปกรณ์งานระบบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)
ได้รับจัดสรรเงินจำ�นวน 153.0838 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 153.0838 ล้านบาท

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
ได้รับจัดสรรเงินจำ�นวน 16.8435 ล้านบาท
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
ได้รับจัดสรรเงินจำ�นวน 260.4905 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 1.6560 ล้านบาท

ผล
98.11%

153.08
153.08
2,299.81
2,299.81

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
ได้รับจัดสรรเงินจำ�นวน 2,299.8077 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 2,299.8077 ล้านบาท
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี (ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
ได้รับจัดสรรเงินจำ�นวน 23.0000 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2559

383.55
383.55

23.00
0.00

คงเหลือ
1.89%

16.84
0.00

ได้รับจัดสรรประจำ�ปี 2559
จำ�นวน 20,508.21 ล้านบาท
สามารถเบิกจ่าย จำ�นวน 20,121.24  ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 98.11 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

260.49
1.66
3,376.23
3,376.23

โครงการชำ�ระหนี้เงินกู้สำ�หรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ได้รับจัดสรรเงินจำ�นวน 3,376.2327 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 3,376.2327 ล้านบาท

4,262.25
4,173.96

โครงการชำ�ระหนี้เงินกู้สำ�หรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
ได้รับจัดสรรเงินจำ�นวน 4,262.2525 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 4,173.9612 ล้านบาท
โครงการชำ�ระหนีเ้ งินกูส้ �ำ หรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน�ำ้ เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซือ่ - ท่าพระ
ได้รับจัดสรรเงินจำ�นวน 8,039.6041 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 8,039.6039 ล้านบาท

8,039.60
8,039.60

โครงการชำ�ระหนี้เงินกู้สำ�หรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
ได้รับจัดสรรเงินจำ�นวน 1,693.3484 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 1,693.3482 ล้านบาท
0

1,693.35
1,693.35
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

แผนการเบิกจ่าย

  ผลการเบิกจ่าย

วันที่กู้

หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ

หนี้เงินกู้คงเหลือ

วันที่ชำ�ระ
วันที่ครบกำ�หนด
ชำ�ระก่อน
อัตราดอกเบี้ย อายุหนี้
อายุหนี้
rate เฉลี่ย
ล้านเยน
ล้านบาท
ดอกเบี้ย
ชำ�ระคืน
กำ�หนดได้
(ร้อยละต่อปี)
(ปี) คงเหลือ (ปี) ณ วันเบิกเงินกู้
1. เงินกู้ในประเทศ															
1. โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล														
เงินกู้ค่าออกแบบและก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
สัญญาเงินกู้กระทรวงการคลัง 1-ฉ/2556
3 เม.ย. 56
ต.ค., เม.ย.
30  เม.ย. 65
1)  เฉลี่ย 3.12
9
5.66
6,200.00
(Prepayment Loan 21 และ Loan 22 (Civil))
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
เงินกู้ค่าก่อสร้างงานโยธาและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
1 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ 8-ข/2557
24 ต.ค. 57
17 มิ.ย., 17 ธ.ค.
17 ธ.ค. 64
Fix 3.65
7.15 5.29
15,260.00
วงเงิน 15,260 ลบ. (ธปท)
2 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ 8-ข/2558
29 ต.ค. 58
9 พ.ค., 9 พ.ย.
9 พ.ย. 60
ü
2.) เฉลี่ย 1.79
2
1.13
3,700.00
วงเงิน 3,700  ลบ. (ออมสิน)
3 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ 9-ข/2559
8 เม.ย. 59
20 เม.ย., 20 ต.ค.
20 เม.ย. 61
ü
3.) เฉลี่ย 1.75
2
1.58
1,901.73
วงเงิน 4,100  ลบ. (ออมสิน)
4 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ 16-ข/2559
15 ส.ค. 59
17 มิ.ย., 17 ธ.ค.
17 ธ.ค. 69
FIX 2.125
10.35 10.36
6,041.70
วงเงิน 6,041.70  ลบ. (ธปท)
26,903.43
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
1 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ 8-ข/2557
24 ต.ค. 57
17 มิ.ย., 17 ธ.ค.
17 ธ.ค. 64
Fix 3.65
7.15 5.29
4,740.00
วงเงิน 4,740 ลบ. (ธปท)
2 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ 9-ข/2558
29 ต.ค. 58
9 พ.ค., 9 พ.ย.
9 พ.ย. 60
ü
4.) เฉลี่ย 1.79
2
1.13
1,700.00
วงเงิน 1,700  ลบ. (ออมสิน)
3 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ 10-ข/2559
8 เม.ย. 59
20 เม.ย., 20 ต.ค.
20 เม.ย. 61
ü
5.) เฉลี่ย 1.75
2
1.58
1,900.00
วงเงิน 1,900  ลบ. (ออมสิน)
4 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ 16-ข/2559
15 ส.ค. 59
17 มิ.ย., 17 ธ.ค.
17 ธ.ค. 69
FIX 2.125
10.35 10.36
3,652.20
วงเงิน 3,652.20  ลบ. (ธปท)
5 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ 20-ข/2559
27 ก.ย. 59
29 มี.ค., 29 ก.ย.
29 ก.ย. 61
ü
BIBOR+0.0240%
2
2.03
-    
วงเงิน 1,283  ลบ. (ออมสิน)
11,992.20
4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
1 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 1-ข/2558
20 ม.ค. 58
20 ม.ค., 20 ก.ค.
20 ม.ค. 60
ü
6) เฉลี่ย 2.54
2
0.31
1,433.82
วงเงิน 1,840 ลบ. (ออมสิน)
2 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 6-ข/2558
28 ก.ย. 58
28 มี.ค., 28 ก.ย.
28 ก.ย. 59
ü
7) เฉลี่ย 1.81
1
0.00
-   
วงเงิน 982.09 ลบ. (ออมสิน)
3 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 1-ข/2559
15 ม.ค. 59
18 ม.ค., 18 ก.ค.
18 ม.ค. 61
ü
8) เฉลี่ย 2.00
2
1.32
660.00
วงเงิน 660 ลบ. (กรุงไทย)
4 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 12-ข/2559
1 มิ.ย. 59
6 มิ.ย., 6 ธ.ค.
6 มิ.ย. 61
ü
9.) เฉลี่ย 1.79
2
1.71
108.65
วงเงิน 200 ลบ. (ออมสิน)
5 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ 16-ข/2559
15 ส.ค. 59
17 มิ.ย., 17 ธ.ค.
17 ธ.ค. 69
FIX 2.125
10.35 10.36
5,306.10
วงเงิน 5,306.10  ลบ. (ธปท)
6 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ 17-ข/2559
31 ส.ค. 59
1 มี.ค., 1 ก.ย.
1 ก.ย. 61
ü
BIBOR+0.0263%
2
1.95
-   
วงเงิน 366  ลบ. (ออมสิน)
7 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ 19-ข/2559
23 ก.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
ü
FIX 1.50
2 เดือน 0.16
435.90
วงเงิน 435.90  ลบ. (ธปท)
7,944.47
5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต			
1 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อเลขที่ 5-ข/2558
6 ก.ค. 58
6 ม.ค., 6 ก.ค.
6 ก.ค. 60
ü
10.) เฉลี่ย 2.13
2
0.78
3,200.00
วงเงิน 3,200 ลบ. ( กรุงเทพ)
2 สัญญาให้กู้ยืมเงินต่อ สัญญาเลขที่ 8-ข/2559
8 เม.ย. 59
20 เม.ย., 20 ต.ค.
20 เม.ย. 61
ü
11.) เฉลี่ย 1.75
2
1.58
950.32
วงเงิน 2,000 ลบ. (ออมสิน)
													
4,150.32
                  รวมเงินกู้ 1
    -    57,190.42

แหล่งเงิน/สัญญา

หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
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หนี้เงินกู้คงเหลือ

รายงานประจำ�ปี
2559

หมายเหตุ
1) วงที่ 1 6,300 ลบ. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงบวกร้อยละ 1.75 ต่อปี (งวดที่ชำ�ระ 30 ต.ค. 58 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.025)
วงที่ 2 3,000 ลบ. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงบวกร้อยละ 1.25 ต่อปี (งวดที่ชำ�ระ 30 ต.ค. 58 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 2.545)
2) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกร้อยละ 0.0272 ต่อปี
3) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกร้อยละ 0.0253 ต่อปี
4) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกร้อยละ 0.0272 ต่อปี
5) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกร้อยละ 0.0253 ต่อปี
6) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี
7) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกร้อยละ 0.045 ต่อปี
8) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกร้อยละ 0.24 ต่อปี
9) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกร้อยละ 0.0695 ต่อปี
10) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกร้อยละ 0.34 ต่อปี
11) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 6 เดือน ตามประกาศ ธปท.บวกร้อยละ 0.0253 ต่อปี
12) รัฐรับภาระหนี้ทุกรายการ โดยแบ่งเป็น เงินกู้ที่รัฐไม่ค้ำ�ประกัน (เงินกู้ในประเทศ) และเงินกู้ที่รัฐค้ำ�ประกัน (เงินกู้ต่างประเทศ)				

วันที่ชำ�ระ
วันที่ครบกำ�หนด
ชำ�ระก่อน
อัตราดอกเบี้ย อายุหนี้
อายุหนี้
rate เฉลี่ย
ล้านเยน
ล้านบาท
ดอกเบี้ย
ชำ�ระคืน
กำ�หนดได้
(ร้อยละต่อปี)
(ปี) คงเหลือ(ปี) ณ วันเบิกเงินกู้
2. เงินกู้ต่างประเทศ															
1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล							
					
เงินกู้ค่าออกแบบและก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
บาท/100 เยน
ปรับโครงสร้างหนีโ้ ดยการทำ� Cross Currency Swap (CCS) แล้ว
1 Loan 23 (U) (ทำ� CCS  FX rate 0.3098
31 ก.ค. 41
ม.ค., ก.ค.
20  ก.ค. 51 - 20  ก.ค. 81
0.75%
40
22.12
32.36
21,489.24 6,657.37
                 int rate 3.98 ธ.กรุงเทพ)
วงเงิน 24,419,600,000  เยน ธ.กรุงเทพ ลว. 13 ส.ค. 56)
2 Loan 23 (ทำ� CCS  FX rate 0.2908)
30 ก.ย. 41
มี.ค., ก.ย.
22  ก.ย. 51 -22  ก.ย. 81
0.75%
40
22.30
34.34
16,837.57 4,896.37
                 int rate 3.75 ธ.ไทยพาณิชย์)
วงเงิน 19,516,272,000 เยน ธ.ไทยพาณิชย์ ลว. 29 ก.ค. 56)
3 Loan 25 (ทำ� CCS  FX rate 0.3166
22 ก.ย. 43
ต.ค., เม.ย.
20  ต.ค. 53 -20  เม.ย. 83
0.75%
40
23.90
35.20
31,999.05 10,130.90
                 int rate 3.81 ธ.กรุงเทพ)
วงเงิน 35,332,291,000 เยน ธ.กรุงเทพ ลว. 10 เม.ย. 57)
4 Loan 24          (เริ่มเดือนมีนาคม 2558)
29 ก.ย. 42
มี.ค., ก.ย.
20  ก.ย. 52 -20  ก.ย. 82
0.75%
40
23.31
36.90
48,379.58 15,174.26
สัญญาที่ 1    (ทำ� CCS  FX rate 0.3177											
int rate 3.87 ธ.ไทยพาณิชย์ )
     วงเงิน 26,293,250,000 เยน ธ.ไทยพาณิชย์ ลว. 21 ส.ค. 57
สัญญาที่ 2    (ทำ� CCS  FX rate 0.3096
int rate 3.88 ธ.ไทยพาณิชย์ )
    วงเงิน 26,293,250,000 เยน ธ.ไทยพาณิชย์ ลว. 22 ก.ย. 57
118,705.44 36,858.89
		
ภาระหนี้ที่ยังไม่ทำ� CCS 													
Loan 22 (A)
30 ก.ย. 40
มี.ค., ก.ย.
20  ก.ย. 50 -20  ก.ย. 80
0.75%
40
21.28
35.35
142.09
49.31
118,847.53 36,908.20
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ												
เงินกู้ค่าก่อสร้างงานโยธาและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
1 Loan 30-1    วงเงิน 62,442 ล้านเยน
31 มี.ค. 51
มิ.ย., ธ.ค.
20  พ.ย. 57 -20  พ.ย. 75
0.01% - 1.4%
25
16.38
55,691.42 19,327.21
                  (Expire date  24 มิ.ย. 58 (2015))
1.4% (civil)
36.39
52,343.18 18,165.23
0.01% (consult)
30.40
3,348.24 1,161.98
2 Loan 32-3    วงเงิน 16,639 ล้านเยน
28 ก.ย. 53
มี.ค., ก.ย.
20  ส.ค. 60 -20  ส.ค. 78
1.4% (civil)
25
19.16
34.31
16,639.00 5,774.42
                  (คิดเป็นบาทตามวงเงินในสัญญาจ้าง)
72,330.42 25,101.62
			
						
รวมเงินกู้ 2			
191,177.95 62,009.82
							
รวมเงินกู้ 1+2			
191,177.95 119,200.24
บาท/เยน ณ 30 ก.ย. 59       0.347041

แหล่งเงิน/สัญญา

หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
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การลงทุนที่สำ�คัญ
ในปัจจุบันและอนาคต
การลงทุนที่สำ�คัญในปัจจุบันและอนาคต

แผนงานและโครงการต่างๆ : โครงการลงทุนที่สำ�คัญของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้แก่
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ จำ�นวน 10 โครงการ ดังนี้
โครงการ

มูลค่าโครงการ แหล่งที่มา
(ล้านบาท) ของเงินทุน

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

63,733.93

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน  
ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
   และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

82,592.27
27,835.56

4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

58,400.93

5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย - มีนบุรี

53,524.00

6. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ส่วนตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
7. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
   ส่วนตะวันตก ช่วงตลิ่งชัน -  
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
8. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงเตาปูน - วงแหวนกาญจนาภิเษก

107,749.76
85,316.04
128,334.97

ความคืบหน้าการดำ�เนินงาน

งบลงทุน มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 97.14 มากกว่าแผนงาน
(เงินกู้) ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 1.55 คิดเป็นความสำ�เร็จ
ร้อยละ 101.62
งบลงทุน มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 70.80 น้อยกว่าแผนงาน
(เงินกู้) ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 0.97 คิดเป็นความสำ�เร็จ
ร้อยละ 98.65
งบลงทุน มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 95.58 มากกว่าแผนงาน
(เงินกู้) ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 0.99 คิดเป็นความสำ�เร็จ
ร้อยละ 101.04
งบลงทุน มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 40.97 น้อยกว่าแผนงาน
(เงินกู้) ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 0.21 คิดเป็นความสำ�เร็จ
ร้อยละ 99.50
งบลงทุน ทั้งนี้มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 16.49 น้อยกว่า
(เงินกู้) แผนงานของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 3.22 คิดเป็น
ความสำ�เร็จร้อยละ 83.67
งบลงทุน มีความก้าวหน้ารวม ร้อยละ 14.25 น้อยกว่าแผนงาน
(เงินกู้) ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 3.97 คิดเป็นความสำ�เร็จ
ร้อยละ 78.19
งบลงทุน มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 11.75 คิดเป็น
(เงินกู้) ความสำ�เร็จร้อยละ 100
งบลงทุน มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 14.00 น้อยกว่าแผนงาน
(เงินกู้) ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 0.55 คิดเป็นความสำ�เร็จ
ร้อยละ 96.22
(ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559)
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โครงการ

มูลค่าโครงการ แหล่งที่มา
(ล้านบาท) ของเงินทุน

9. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง       
ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง

51,934.45

10. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน
  ช่วงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4

21,164.37

ความคืบหน้าการดำ�เนินงาน

งบลงทุน มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 16.49 น้อยกว่าแผนงาน
(เงินกู้) ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 3.22 คิดเป็นความสำ�เร็จ
ร้อยละ 83.67
งบลงทุน มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 13.38 น้อยกว่าแผนงาน
(เงินกู้) ของทั้งโครงการฯ ร้อยละ 0.16 คิดเป็นความสำ�เร็จ
ร้อยละ 98.80
(ข้อมูล ณ มิถุนายน 2559)

การร่วมดำ�เนินงานกับเอกชน
โครงการ

งานโยธา

งานระบบรถไฟฟ้า งานขบวนรถ งานเดินรถและบำ�รุงรักษา

1. โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล

รัฐดำ�เนินการ
(PSC)

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

PSC

3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน
ช่วงหัวลำ�โพง – บางแค
และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ

PSC

สัมปทานแบบ PPP Net Cost ลงนามสัญญาสัมปทาน
เมื่อ 1 สิงหาคม 2543 ระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี
เปิดให้บริการเดินรถเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547
สัมปทานแบบ PPP Gross Cost ลงนามสัญญาสัมปทาน
เมื่อ 4 กันยายน 2556 ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี
เปิดให้บริการเดินรถเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
PPP Gross Cost ครม. เห็นชอบ 28 ธันวาคม 2553
อยู่ระหว่างดำ�เนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน
ด้วยวิธกี ารเจรจาตรงกับผูใ้ ห้บริการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
6. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย - มีนบุรี
7. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง

PSC

อยู่ระหว่างหารือแนวทางการดำ�เนินงาน
ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BTSC)

PPP Net Cost  ครม. เห็นชอบ 29 มีนาคม 2559
โดยรัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา
ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษา
รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการ
PPP Net Cost  ครม. เห็นชอบ 29 มีนาคม 2559
โดยรัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา
ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษา
รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการ
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ผลการดำ�เนินงานขององค์กร
ผลการดำ�เนินงานขององค์กร

สรุปผลการดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในรอบปี
งบประมาณ 2559

1. การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

รฟม. ได้ลงนามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล กับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
(BMCL) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เพื่อให้เป็นผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและดำ�เนินกิจการเดินรถเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากเริ่มเปิด
ให้บริการเดินรถ ต่อมา เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ได้มกี ารจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BEM)
เป็นที่เรียบร้อย ซึ่ง BEM เป็นผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ สินทรัพย์และหนี้สินของ BMCL
1.1 ด้านการให้บริการเดินรถ
จำ�นวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการในวันธรรมดามีจำ�นวนสูงสุด 19 ขบวน ในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์มีจำ�นวนสูงสุด
14 ขบวน
1.2 ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าและความตรงต่อเวลา
รฟม. ได้ก�ำ หนดเป้าหมายของการดำ�เนินงาน (Performance Obligation) โดยมีตวั ชีว้ ดั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารสัญญา
โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำ�เนินงานที่ได้นำ�เสนอกระทรวงการคลังและ
กระทรวงคมนาคม ดังนั้น จึงได้นำ�ตัวชี้วัดดังกล่าวมาเป็นเป้าหมายในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของ BEM โดยผลการดำ�เนินงาน
เฉลี่ยในปีงบประมาณ 2559 ของ BEM มีรายละเอียดที่สามารถเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ดังนี้คือ
ความพร้อมของระบบ
ระบบรถไฟฟ้า
เครื่องออกบัตรโดยสารอัตโนมัติ
ประตูอัตโนมัติ
ลิฟต์โดยสาร
บันไดเลื่อน
ประตูกั้นชานชาลา
ระบบอาณัติสัญญาณ
ระบบไฟฟ้า

ผลการดำ�เนินงานเฉลี่ยร้อยละ
(ต.ค. 58 – ก.ย. 59)
99.92
99.73
99.97
99.98
100.00
100.00
99.99
100.00

ค่าเป้าหมายร้อยละ
99.920
99.920
99.920
99.920
99.920
99.920
99.920
99.920

ความตรงต่อเวลาของรถไฟฟ้าที่เข้าจอดเทียบที่สถานีเร็วหรือช้ากว่าเวลาที่กำ�หนดในตารางการเดินรถ (ไม่เกิน + 2 นาที)
มีค่าเฉลี่ย (ต.ค. 58 – ก.ย. 59) คิดเป็นร้อยละ 99.56 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 99.500  
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1.3 ด้านจำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าและรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้า
1.3.1 จำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ในปีงบประมาณ 2559 รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล มีจำ�นวนผู้โดยสารรวม 98.57 ล้านคน - เที่ยว
หรือเฉลี่ย 2.69 แสนคน - เที่ยวต่อวัน
จำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

คน - เที่ยว/เดือน
10,000,000
8,000,000  
6,000,000  
4,000,000  
2,000,000
0

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

2558

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. เดือน
ปี พ.ศ.

2559

จำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เฉลี่ยต่อวัน
คน - เที่ยว/วัน
350,000
300,000
250,000
200,000  
150,000  
100,000  
50,000
0
ต.ค.

พ.ย.
2558

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
2559

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. เดือน
ปี พ.ศ.

1.3.2 ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลที่จัดเก็บได้
ในปีงบประมาณ 2559 รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จัดเก็บรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าได้จำ�นวน
2,445.08 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 203.76 ล้านบาท หรือ 6.70 ล้านบาทต่อวัน โดย รฟม. ได้รับเงินตอบแทนจากค่าโดยสารรถไฟฟ้า
ตามสั ญ ญาสั ม ปทาน จำ � นวน 1,014.91 ล้ า นบาท (ไม่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) ประกอบด้ ว ย (1) เงิ น ตอบแทนเป็ น ร้ อ ยละ
(ส่วนแบ่งรายได้ค่าโดยสาร) จำ�นวน 22.85 ล้านบาท และ (2) เงินตอบแทนรายปีจากค่าโดยสารรถไฟฟ้า จำ�นวน 992.06 ล้านบาท

35.1%
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ค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่จัดเก็บได้ในสายเฉลิมรัชมงคล

ล้านบาท/เดือน
250.0
200.0  
150.0  
100.0  
50.0
0

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

2558

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. เดือน
ปี พ.ศ.

2559

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่จัดเก็บได้ในสายเฉลิมรัชมงคล เฉลี่ยต่อวัน

ล้านบาท/วัน
8.00  
6.00
4.00
2.00
0
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

2558

ล้านบาท/เดือน
100.00

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. เดือน
ปี พ.ศ.

2559

เงินค่าตอบแทนจากค่าโดยสารในสายเฉลิมรัชมงคล ที่ รฟม. ได้รับ (ไม่รวม VAT)

80.00  
60.00
40.00
20.00
0

ต.ค.

พ.ย.
2558

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
2559

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. เดือน
ปี พ.ศ.
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2. การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

รฟม. ได้ลงนามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม กับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
(BMCL) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 เพื่อให้เป็นผู้ลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุงรักษา
(สถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปูน) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันลงนามสัญญา ซึ่งต่อมา BMCL ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BEM) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดย BEM เป็นผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่
สินทรัพย์และหนี้สิน
2.1 การให้บริการเดินรถ
จำ�นวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการในวันธรรมดามีจำ�นวนสูงสุด 12 ขบวน ในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์มีจำ�นวน
สูงสุด 8 ขบวน
2.2 จำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าและรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้า
2.2.1 จำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ในปีงบประมาณ 2559 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
2559 มีจำ�นวนผู้โดยสารรวม 1.15 ล้านคน - เที่ยว หรือเฉลี่ย 0.21 แสนคน - เที่ยวต่อวัน
จำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
คน - เที่ยว/เดือน
700,000
600,000
500,000  
400,000  
300,000  
200,000
100,000
0

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

2558

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เดือน
ปี พ.ศ.

2559

จำ�นวนผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เฉลี่ยต่อวัน

คน - เที่ยว/วัน
25,000  
20,000  
15,000  
10,000
5,000
0

ต.ค.

พ.ย.
2558

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
2559

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เดือน
ปี พ.ศ.
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2.2.2 ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่จัดเก็บได้
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยในปีงบประมาณ 2559
(6 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559) จัดเก็บรายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าได้จำ�นวน 28.85 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 0.52 ล้านบาทต่อวัน
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่จัดเก็บได้
ในสายฉลองรัชธรรม เฉลี่ยต่อเดือน
ล้านบาท/เดือน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่จัดเก็บได้
ในสายฉลองรัชธรรม เฉลี่ยต่อวัน
ล้านบาท/วัน

20.0

1.00

16.0  

0.80  

12.0  

0.60  

8.0  

0.40  

4.0

0.20

0

0

ส.ค. 2559

ก.ย. 2559

ส.ค. 2559

ก.ย. 2559

3. ด้านการพัฒนาเชิงพาณิชย์และรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์

ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่าง BEM กับ รฟม. ได้ให้สิทธิแก่ BEM ในการดำ�เนิน
กิจกรรมและจัดหารายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ซึ่ง BEM ได้ให้สิทธิการพัฒนาเชิงพาณิชย์ดังกล่าวกับบริษัทที่มีความชำ�นาญ
ในการดำ�เนินธุรกิจ เข้ามาดำ�เนินการและจัดแบ่งรายได้ให้ BEM และ BEM ได้แบ่งส่วนแบ่งรายได้ดงั กล่าวให้แก่ รฟม. โดยในปีงบประมาณ
2559 มีรายละเอียดการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ดังนี้
1) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของบริการโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น
จำ�กัด (ชื่อเดิมบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)) (TRUE) จำ�นวน 80 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟ้า จำ�นวน 18 สถานี
2) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของเครือ่ งบริการถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ 7 ธนาคาร จำ�นวน
154 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟ้า จำ�นวน 18 สถานี
3) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของเครือ่ ง True Kiosk ของบริษทั ทรู มันนี่ จำ�กัด จำ�นวน 32 เครือ่ ง ภายในสถานีรถไฟฟ้า
จำ�นวน 18 สถานี
4) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบจุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน
1 จุด ภายในสถานีพระราม 9
5) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบเครื่อง AIS Kiosk ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำ�กัด จำ�นวน 19 เครื่อง
ภายในสถานีรถไฟฟ้า จำ�นวน 17 สถานี
6) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบเครื่องบริการอัตโนมัติ “บุญเติม” ของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวน 30 เครื่อง ภายในสถานีรถไฟฟ้า จำ�นวน 18 สถานี
7) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบชุดบริการทำ�ธุรกรรมอัติโนมัติของธนาคาร (K - Lobby) จำ�นวน 1 จุด ภายในสถานี
ห้วยขวาง
8) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของร้านค้าปลีกของบริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ ส์ จำ�กัด (BMN) ภายในสถานีรถไฟฟ้า
โดยได้เปิดดำ�เนินการแล้วจำ�นวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีสขุ มุ วิท สถานีพหลโยธิน สถานีก�ำ แพงเพชร สถานีสวนจตุจกั ร และสถานีพระราม 9
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9) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ BMN ภายในสถานีรถไฟฟ้าจำ�นวน 18
สถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า
10) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนห่วงมือจับ (Handgrip) ของบริษัท แอมเบียน มีเดีย
จำ�กัด (Ambient) ภายในขบวนรถไฟฟ้าจำ�นวน 17 ขบวน
11) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการสื่อสารโทรคมนาคมของ BMN ภายในสถานีรถไฟฟ้าจำ�นวน 18 สถานี
12) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Passenger Information Display (PID)
ของ BMN ภายในสถานีรถไฟฟ้าจำ�นวน 18 สถานี
13) การพัฒนาเชิงพาณิชย์อนื่ ๆ เช่น การถ่ายโฆษณาภายในสถานีรถไฟฟ้าและภายในขบวนรถไฟฟ้า การโฆษณาบนบัตรโดยสาร
และการใช้พื้นที่อื่นๆ
ทั้งนี้ ในส่วนของผลตอบแทนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ รฟม. ได้รับจาก BEM ในปีงบประมาณ 2559 เป็นจำ�นวนเงิน
66,214,674.68 บาท ประกอบด้วย (1) ส่วนแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์จำ�นวน 19,485,702.72 บาท (2) รายได้จาก
ผลตอบแทนจำ�นวนเงินรายปีจำ�นวน 46,728,971.96 บาท รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิและตารางดังแสดง

ตารางสรุปรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่ รฟม. ได้รับในปีงบประมาณ 2559
หน่วย : บาท
ส่วนแบ่งรายได้ที่ รฟม. ได้รับจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของ BEM (7%)

รายได้จาก
เงินตอบแทน
รายปีจาก
BEM

โทรศัพท์
สาธารณะ
(TRUE)

46,728,971.96

564.28

เครื่อง
ถอนเงิน
อัตโนมัติ
(ATM)

ร้านค้าปลีก
(BMN)

โฆษณา
(BMN)

โฆษณา
แอมเบียน
(Ambient)

โทรคมนาคม
(BMN)

โฆษณา
(PID)

การพัฒนา
เชิงพาณิชย์
อื่นๆ

1,742,322.90 1,269,275.67 5,449,519.58 144,105.53 8,710,656.93 2,115,695.39 53,562.44

รวม

66,214,674.68

หมายเหตุ: รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์เป็นรายได้ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แผนภูมิแสดงส่วนแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของ รฟม. ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
8,710,656.93
144,105.53
5,449,519.58
1,269,275.67
1,742,322.90
564.28

2,115,695.39
53,562.44

ผลตอบแทนรายปี
โทรศัพท์สาธารณะ (TRUE)
เครื่องอัตโนมัติ
ร้านค้าปลีก (BMN)
โฆษณา (BMN)
โฆษณาแอมเบียน (AMBIENT)
โทรคมนาคม
โฆษณา (PID)
การพัฒนาเชิงพาณิชย์อื่นๆ

46,728,971.96
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3.1 รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของ รฟม. รายเดือน (เฉพาะส่วนที่ รฟม. ดำ�เนินการเอง ไม่รวมรายได้จากสัญญาสัมปทาน)
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
หน่วย : ล้านบาท
แหล่งรายได้

Actual (ไม่รวม VAT)
ทั้งหมด
มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59
5.60
4.97 5.13
5.35 5.38 5.43
5.50 64.00
1.57
1.60 1.55
1.57 1.57 1.55
1.56 18.87
1.36
1.42 1.42
1.38 1.41 1.45
1.41 16.53

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59
1. อาคาร/ลานจอดรถ
5.59 5.37 5.12 5.26 5.30
2. แผงค้า สถานีกำ�แพงเพชร 1.54 1.57 1.58 1.58 1.63
3. การอนุญาตให้ใช้
1.38 1.32 1.35 1.31 1.31
   อสังหาริมทรัพย์ (อาคาร)
2.94 2.87 2.80 3.04 3.06 11.22
4. การอนุญาตให้ใช้พื้นที่
   (ที่ดิน, ติดตั้งป้ายโฆษณา,
   เชื่อมต่อ, ทางเข้า-ออก,
   ปรับภูมิทัศน์บนพื้นที่ของ
   รฟม., ถ่ายทำ�ภาพยนตร์)
รายเดือน ปี 2559 (1-4)
11.46 11.13 10.84 11.18 11.30 19.75
สะสม ปี 2559
11.46 22.58 33.42 44.61 55.90 75.65

2.97

2.85

10.97 11.00
86.62 97.62

2.93

3.11

2.57

หน่วย : บาท

พ.ย.58

ธ.ค.58

ม.ค.59

ก.พ.59

มี.ค.59

เม.ย.59

พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

Forecast (ไม่รวม VAT)
ต.ค.58

แหล่งรายได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  2)  การอนุญาตให้ใช้พื้นที่
       (ที่ดิน, ติดตั้งป้ายโฆษณา,
เชือ่ มต่อ, ทางเข้า - ออก,
ปรับภูมทิ ศั น์บนพืน้ ทีข่ อง รฟม.)
รวม
รวมสะสมถึงแต่ละเดือน
ปี 2559

49.84

11.28 11.50 11.04 10.70 149.23
108.90 120.40 131.44 142.14

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม*

1. อาคาร/ลานจอดรถ
   : เปลี่ยนแปลง
  1)  รายได้ค่าจอดรถ

9.47

ส.ค.59

ก.ย.59

ทั้งหมด

349,257.04

266,422.53

615,679.57

93,457.94

833,966.17

927,424.11

1,543,103.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

442,714.98 1,100,388.70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

442,714.98 1,543,103.68

*หมายเหตุ : รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เปิดให้บริการ วันที่ 6 สิงหาคม 2559
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4. การดำ�เนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
รฟม. ได้จัดวางกำ�ลังพนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานพิสูจน์ทราบ พนักงานผู้บังคับสุนัข พนักงานสื่อสาร
และพนักงานกูภ้ ยั เพือ่ เฝ้าระวัง ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย
และความสงบเรี ย บร้ อ ยในพื้ น ที่ เ ขตระบบรถไฟฟ้ า ตลอด
24 ชัว่ โมง แบ่งเป็น 3 กะ คือ กะเช้า ช่วงเวลา 07.00 น. – 15.00 น.
กะบ่าย ช่วงเวลา 15.00 น. – 23.00 น. และ กะดึก ช่วงเวลา
23.00 น. – 07.00 น. โดยได้จัดวางกำ�ลังกระจายครอบคลุม
เขตพื้นที่ระบบรถไฟฟ้า ดังนี้
• จัดชุดปฏิบตั กิ ารรักษาความปลอดภัยเป็น 5 งานหลัก โดยรับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ดังนี้
(1) ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ�สถานีรถไฟฟ้าประจำ� 18 สถานีรถไฟฟ้า และอาคารจอดรถ 2 แห่ง มีหน้าทีเ่ ฝ้าระวัง
ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถ
(2) ชุดพนักงานผู้บังคับสุนัข (K-9) มีหน้าที่ตรวจสอบและค้นหาวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า
(3) ชุดพนักงานพิสูจน์ทราบ (EOD) มีหน้าที่พิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า
(4) ชุดพนักงานสือ่ สารปฏิบตั งิ านประจำ�ศูนย์วทิ ยุพสุธา มีหน้าทีป่ ระสานงานการติดต่อสือ่ สารด้านการรักษาความปลอดภัย
และกู้ภัยรวมทั้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า
(5) ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานตรวจตราความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
• จัดชุดปฏิบตั กิ ารรักษาความปลอดภัยเป็น 5 งานหลัก โดยรับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ดังนี้
(1) ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ�สถานีรถไฟฟ้าประจำ� 16 สถานีรถไฟฟ้า และอาคารจอดรถ 4 แห่ง มีหน้าทีเ่ ฝ้าระวัง
ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถ
(2) ชุดพนักงานผู้บังคับสุนัข (K-9) มีหน้าที่ตรวจสอบและค้นหาวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า
(3) ชุดพนักงานพิสูจน์ทราบ (EOD) มีหน้าที่พิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า
(4) ชุดพนักงานสือ่ สารปฏิบตั งิ านประจำ�ศูนย์วทิ ยุพสุธา มีหน้าทีป่ ระสานงานการติดต่อสือ่ สารด้านการรักษาความปลอดภัย
และกู้ภัยรวมทั้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า
(5) ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานตรวจตราความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
• จัดชุดปฏิบัติการกู้ภัยเป็น 4 ชุดปฏิบัติการ รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยในภาวะปกติ
ชุดปฏิบัติการกู้ภัยจะเสริมกำ�ลังชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการเฝ้าระวัง ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้า และในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยจะเสริมกำ�ลัง
ชุดปฏิบัติการกู้ภัยในการเข้าระงับเหตุ
• จัดชุดปฏิบัติการกู้ภัยเป็น 4 ชุดปฏิบัติการ รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยในภาวะปกติ
ชุดปฏิบตั กิ ารกูภ้ ยั จะเสริมกำ�ลังชุดปฏิบตั กิ ารรักษาความปลอดภัยในการเฝ้าระวัง ตรวจตรา รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย
ในพืน้ ทีเ่ ขตระบบรถไฟฟ้า และในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ชุดปฏิบตั กิ ารรักษาความปลอดภัยจะเสริมกำ�ลังชุดปฏิบตั กิ าร
กู้ภัยในการเข้าระงับเหตุ
• จัดชุดพนักงานรักษาเขตทางปฏิบัติงานรักษาเขตทาง รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม มีหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เขตระบบรถไฟฟ้าเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่เขตระบบ
รถไฟฟ้า ตรวจสอบการได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า
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• จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้กับพนักงานรักษา
ความปลอดภัย พนักงานพิสูจน์ทราบ พนักงานผู้บังคับสุนัข พนักงานสื่อสาร
พนักงานรักษาเขตทาง และพนักงานกู้ภัย ตามแผนฝึกอบรมประจำ�ปี โดยมี
ผลการดำ�เนินการจัดฝึกอบรมประจำ�ปี 2559 ดังนี้
(1) หลักสูตรฝึกอบรมภายใน ดำ�เนินการจัดฝึกอบรม จำ�นวน 4
หลักสูตร
(2) หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก ดำ�เนินการจัดฝึกอบรม จำ�นวน 14
หลักสูตร
นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากร เพื่อการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น BEM
รฟม. ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำ�เนินงาน โดยนำ�เอามาตรการควบคุมภายใน
ซึง่ เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะสมมาใช้ในการควบคุมและลดโอกาสการเกิดเหตุ โดยประเมินสถิตกิ ารเกิดเหตุอาชญากรรม
ในรอบปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
(1) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาจำ�นวน 15 ครั้ง
(2) การกระทำ�อนาจารจำ�นวน 3 ครั้ง
(3) เกิดความผิดเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทจำ�นวน 1 ครั้ง
(4) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย ทำ�ร้ายร่างกายจำ�นวน 1 ครั้ง
(5) ความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกจำ�นวน 1 ครั้ง
ทั้งนี้ สามารถระงับยับยั้งการเกิดเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทั้งหมด สำ�หรับการดำ�เนินงานตามโครงการรักษา
ความปลอดภัยและกู้ภัย โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สามารถดำ�เนินการได้ตามแผนงาน

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยภาพรวม (สัญญาที่ 1 2 3 4 และ 6) ณ สิน้ เดือนกันยายน
2559 มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 100  จากแผนงานร้อยละ 100 คงเหลืองานสัญญาที่ 5 : ช่วงสถานีเตาปูน - สถานีบางซื่อ   
สัญญาที่ 5 : ช่วงสถานีเตาปูน - สถานีบางซื่อ
คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ 26 มกราคม 2559 ให้คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้าง
ดำ�เนินกิจการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ เจรจากับ BEM อีกครั้ง เพื่อให้ระยะเวลาสัญญาสัมปทาน
สิ้นสุดปี พ.ศ. 2572
คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำ�เนินกิจการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ บางซื่อ ได้เจรจากับ BEM อีกครั้ง ในวันที่ 8 และ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้ข้อสรุปให้ BEM ให้บริการเดินรถเพิ่มอีก 1 ปี
รวมเป็น 2 ปี
รฟม. มีหนังสือลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงกระทรวงคมนาคมขออนุมัติผลการเจรจาดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ 19 เมษายน 2559 ให้คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้าง
ดำ�เนินกิจการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ เจรจาใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ระยะเวลาสัญญาสัมปทานสิ้นสุดปี
พ.ศ. 2572
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รฟม. เสนอแนวทางยุติการดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - บางซื่อ (งานสัญญาที่ 5) โดยให้นำ�ไป
ผนวกรวมกับการดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ (งานสัญญา
ที่ 6) โดยกำ � หนดให้ ผู้ รั บ สั ม ปทานเร่ ง รั ด เปิ ด ให้ บ ริ ก ารช่ ว งเตาปู น - บางซื่ อ เป็ น ลำ � ดั บ แรกเชื่ อ มต่ อ สายสี ม่ ว งเพื่ อ อำ � นวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยได้นำ�เสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 และให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
รฟม. มีหนังสือลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ถึงกระทรวงคมนาคม ขออนุมัติแนวทางการยุติการดำ�เนินการดังกล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้เห็นชอบให้ยุติการดำ�เนินการคัดเลือกเอกชนลงทุน
งานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำ�เนินการกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน – บางซือ่ ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และให้ด�ำ เนินการเดินรถ ช่วงสถานีเตาปูน – บางซือ่   รวมอยูใ่ นโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำ�เงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำ�โพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ

งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำ�โดย บริษัท เทสโก้ จำ�กัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียด
ความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ซึ่งกำ�หนดเริ่มงาน
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยในปีงบประมาณ 2559 มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายแนว
เส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ออกไป 5 กิโลเมตร จากเดิมที่สิ้นสุดบริเวณราษฎร์บูรณะ เป็นสิ้นสุด
ที่บริเวณถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก และมอบหมายให้ รฟม. พิจารณาความเหมาะสมของการก่อสร้างจุดจอดรถและศูนย์ซ่อมบำ�รุง
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบมูลค่างานโยธาโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ที่ปรับปรุงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมติ คจร.
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 จากการทบทวนและปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงมูลค่างานโยธาให้เป็นราคาปัจจุบัน
การปรับลดการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำ�รุง และการปรับลดและเปลี่ยนแปลงวัสดุตกแต่ง มีผลทำ�ให้กรอบวงเงินรวมลดลงจาก 103,949
ล้านบาท เป็น 101,112 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วย ค่างานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ 15,945 ล้านบาท ค่างานก่อสร้างงานโยธา
77,385 ล้านบาท ค่าสิง่ ก่อสร้างทดแทนหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ 1,335 ล้านบาท ค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการฯ
ในส่วนของงานโยธา 2,865 ล้านบาท และค่า Provisional Sum ของงานโยธา 3,582 ล้านบาท ทั้งนี้ รฟม. ได้มีบันทึกลงวันที่ 29
เมษายน 2559 เสนอเรื่องดังกล่าวต่อกระทรวงคมนาคมแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำ�เสนอขออนุมัติดำ�เนินโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติโครงการฯ โดยคาดว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 2559

77
รายงานประจำ�ปี
2559

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

1. งานก่อสร้างงานโยธา
ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ โดยภาพรวม (สัญญาที่ 1 - 5)
การก่อสร้างโครงการฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 83.91 จากแผนงานร้อยละ 83.50 เร็วกว่าแผนร้อยละ
0.41 โดยมีผลการดำ�เนินงานแต่ละสัญญา ดังนี้

สัญญาที่ 1

สัญญาที่ 2

สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวลำ�โพง – สนามไชย
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 1 เมือ่ วันที่
17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 11,441 ล้านบาท และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่
4 เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 90.12 จากแผนงานร้อยละ 90.85
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.73 โดยมีงานก่อสร้างทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ งานขุดเจาะและติดตัง้ ชิน้ ส่วนอุโมงค์ฝงั่ ตะวันออก - ตะวันตก (East - West
Bound) แล้วเสร็จถึงสถานีสนามไชย สถานีวัดมังกรกำ�ลังดำ�เนินการงานเทคอนกรีตผนังโครงสร้างส่วนเหนือดิน (Above Ground –
Entrance A&B, Vent Building 3) งานสถาปัตยกรรมและงานระบบ ได้แก่ งานพื้น งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานลิฟต์ บันไดเลื่อน
งานติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า งานติดตั้งท่องานระบบเครื่องกล ประปา ปรับอากาศและอัคคีภัย ปล่องระบายอากาศ (IVS1)
ดำ�เนินการงานเทคอนกรีตพืน้ และผนังชัน้ 2 งานสถาปัตยกรรมและงานระบบ ได้แก่ งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานติดตัง้ ท่องานระบบไฟฟ้า
เครื่องกลและประปา สถานีวังบูรพากำ�ลังดำ�เนินการงานขุดดินและงานเทคอนกรีตโครงสร้างพื้นชั้นสถานี (Base Slab) และกำ�ลัง
ดำ�เนินการงานเทคอนกรีตพื้นชานชาลาสถานีชั้นบนและชั้นล่าง (Upper & Lower Platform) งานผนังคอนกรีต งานระบบไฟฟ้า
ประปา ปรับอากาศ ปล่องระบายอากาศ (IVS2) ดำ�เนินการเทคอนกรีตงานผนังชั้น B4 ถึง B6 และดำ�เนินการส่วนเชื่อมต่อระหว่าง
ปล่องระบายอากาศกับอุโมงค์ (Mine Adit)
สัญญาที่ 2 : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงสนามไชย – ท่าพระ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษทั ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 2 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ในวงเงินค่าจ้าง 10,688  ล้านบาท และบริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนินงาน
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 99.66 จากแผนงานร้อยละ 99.66 เป็นไปตามแผนงาน โดยงานแล้วเสร็จ
ในสาระสำ�คัญ (Substantial Completion) ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจรับงานและมีงานบางส่วนต้องรอทดสอบระบบร่วมกับงานผลิต
ติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและทดลองเดินรถ (สัญญาที่ 6)
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สัญญาที่ 3

สัญญาที่ 4

สัญญาที่ 3 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงเตาปูน – ท่าพระ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า SH-UN เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 3 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงิน
ค่าจ้าง 11,285 ล้านบาท และกิจการร่วมค้า SH-UN ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน
2559 มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 63.47 จากแผนงานร้อยละ 63.44 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.03 โดยมีงานก่อสร้างที่สำ�คัญ ได้แก่
งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟ งานวางท่อโทรศัพท์และงานรื้อย้ายท่อประปาสะพานข้ามแม่น้ำ�
เจ้าพระยา งานติดตัง้ แผ่นกัน้ กันตก (Parapet) บริเวณบางพลัดได้ด�ำ เนินงานก่อสร้างโครงสร้างทางวิง่ ก่อสร้างเสาเข็ม (Portal Frame)
งานติดตั้งเสาสำ�เร็จรูป และงานติดตั้งคานขวาง บริเวณแยกไฟฉายได้ดำ�เนินการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ (Barrett Pile) สำ�หรับโครงสร้าง
Portal Frame งานก่อสร้างคานยึดเสาเข็มเจาะ (Capping Beam) งานก่อสร้างเสา Portal Frame สถานีบางโพมีงานมุงหลังคาสถานี
งานก่อสร้างทางขึน้ - ลง งานเดินท่อระบบ งานติดตัง้ บันไดเลือ่ น งานฉาบผนังชัน้ จำ�หน่ายบัตร งานติดตัง้ ลิฟต์ งานปูพนื้ แกรนิต งานติดตัง้
ฝ้าเพดาน งานเดินท่อระบบ และงานผนังตกแต่งสถานี สถานีบางอ้อมีงานก่ออิฐผนังชัน้ จำ�หน่ายบัตร งานก่ออิฐชัน้ ชานชาลา งานก่อสร้าง
ทางขึ้น - ลง งานมุงหลังคาสถานี และงานติดตั้งฝ้าเพดาน สถานีบางพลัดมีงานก่ออิฐผนังชั้นจำ�หน่ายบัตร งานก่อสร้างทางขึ้น - ลง
งานติดตั้งบันได งานติดตั้งเสารับ Compressor แอร์ (CDU) งานติดตั้งโครงหลังคา และงานก่อสร้างทางขึ้น - ลง สถานีสิรินธร
มีงานก่อสร้างเสารับสถานี สถานีบางยี่ขันมีงานติดตั้ง I - Girder งานติดตั้งพื้นชั้นสำ�เร็จรูป และงานพื้นหล่อในที่ สถานีบางขุนนนท์
มีงานติดตั้งพื้นสำ�เร็จรูป งานพื้นหล่อในที่ และงานก่อสร้างทางขึ้น – ลง สถานีจรัญสนิทวงศ์ 13 มีงานก่ออิฐผนังชั้นจำ�หน่ายบัตร
งานมุงหลังคาสถานี งานก่อสร้างทางขึ้น - ลง งานติดตั้งบันไดเลื่อน งานติดตั้งลิฟต์ งานปูพื้นแกรนิต งานติดตั้งฝ้าเพดาน งานเดินท่อ
ระบบ และงานผนังตกแต่งสถานี
สัญญาที่ 4 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงท่าพระ – หลักสอง
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ซิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา
สัญญาที่ 4 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 13,335 ล้านบาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%) และบริษัท ซิโน–ไทย
เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการดำ�เนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน
2559 มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 85.64 จากแผนงานร้อยละ 84.44 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.20 โดยมีงานก่อสร้างที่สำ�คัญ ได้แก่
งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิง่ รถไฟฟ้ายกระดับ (Elevated Structure) จากสถานีทา่ พระถึงสถานีหลักสองความยาวประมาณ 10.5 กม.
ประกอบด้วย งานโครงสร้างเสารองรับทางวิ่ง งานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องของทางวิ่ง (Precast Segmental Box Girder)
งานติดตั้งแผงกั้นกันตก (Parapet) และงานวางรางสายไฟ (Cable Trough) งานก่อสร้างสถานีจำ�นวน 7 สถานี ได้แก่ สถานีท่าพระ
สถานีบางไผ่ สถานีบางหว้า สถานีเพชรเกษม 48 สถานีภาษีเจริญ สถานีบางแค และสถานีหลักสอง ประกอบด้วยงานหลักดังนี้
งานก่อสร้างโครงสร้างสถานี งานก่อสร้างทางขึน้ ลงสถานี (Entrance) งานติดตัง้ โครงสร้างหลังคาเหล็ก งานสถาปัตยกรรม และงานติดตัง้
งานระบบต่างๆ งานก่อสร้างอาคารทีศ่ นู ย์ซอ่ มบำ�รุงรักษา (Depot) ประกอบด้วย งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานติดตัง้
งานระบบต่างๆ งานก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride 1, 2) ประกอบด้วย งานโครงสร้างอาคาร งานโครงสร้างเหล็ก
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งานสถาปัตยกรรม งานติดตั้งงานระบบต่างๆ และงานโครงสร้างทางเชื่อม (Link Bridge) งานก่อสร้างโครงสร้างเปลี่ยนระดับ
จากอุโมงค์ลอดแม่น้ำ�เจ้าพระยามาขึ้นสู่ทางยกระดับ (Transition Structure) ก่อนถึงสถานีท่าพระ ประกอบด้วยงานโครงสร้างทางวิ่ง
กำ�แพงป้องกันน้ำ�ท่วม และงานโครงหลังคาเหล็ก
สัญญาที่ 5 : งานระบบรางรถไฟฟ้า
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษทั ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 5 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ในวงเงินค่าจ้าง 4,999 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และบริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน
2554 โดยผลการดำ�เนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 78.09 จากแผนงานร้อยละ75.45 เร็วกว่าแผน
ร้อยละ 2.64 งานก่อสร้างอยูร่ ะหว่างดำ�เนินการติดตัง้ รางภายในศูนย์ซอ่ มบำ�รุงรักษา (Depot) และงานติดตัง้ ระบบรางบนสายทางหลัก
(Main Line) จากสถานีหลักสอง (BS20) จนถึงสถานีเพชรเกษม 48 (BS17)

2. งานคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำ�เนินกิจการ
สัญญาที่ 6 : งานผลิต ติดตั้งระบบรถไฟฟ้า และทดลองเดินรถ
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ยุติการดำ�เนินการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบ
รถไฟฟ้าและรับจ้างดำ�เนินกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง – บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคม
ดำ�เนินโครงการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ตามความเห็นสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รฟม. มีหนังสือถึงสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนำ�ส่งรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราช
บัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ –
ท่าพระ เพื่อพิจารณานำ�เสนอคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วง
บางซื่อ – ท่าพระ แล้ว
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คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีมติ
เรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงินฯ เห็นชอบในหลักการของการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ้�เงิน ส่วนต่อขยายฯ
ตามข้อเสนอของ รฟม. ที่กำ�หนดให้มีการเดินรถแบบต่อเนื่อง (Through Operation) สำ�หรับการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน
ในภาพรวม ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนงาน
ระบบรถไฟฟ้า และให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงโครงการฯ โดยให้เอกชนดำ�เนินการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าช่วงเตาปูน – บางซื่อ
ให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มเดินรถเป็นลำ�ดับแรกก่อน กำ�หนดรูปแบบการร่วมลงทุนเป็นแบบ PPP Net Cost โดยเอกชนเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์และความเสี่ยงจากค่าโดยสารในการให้บริการเดินรถและซ่อมบำ�รุงของโครงการฯ และภาครัฐไม่มีภาระทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการสนับสนุนภาระทางการเงินและการลงทุนของภาคเอกชน และให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นเวลา 33 ปี แบ่งเป็น
ระยะเวลาการออกแบบ จัดหาและติดตั้งงานระบบและจัดหารถไฟฟ้า 3 ปี และระยะเวลาเดินรถและซ่อมบำ�รุง 30 ปี
รฟม. มีคำ�สั่ง รฟม. ที่ 184/2559 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง – บางแค และช่วง
บางซื่อ – ท่าพระ
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 มีมติสรุปได้ว่า
ให้ดำ�เนินการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ส่วนต่อขยายฯ โดยไม่ใช้วิธีประมูล และเจรจาตรงกับผู้รับสัมปทานเดินรถ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล โดยเห็นว่า การเดินรถแบบต่อเนือ่ ง (Through Operation) จะเป็นประโยชน์กบั ประชาชน
ผู้ใช้บริการ ทั้งในเรื่องของความสะดวกในการเดินทาง ความปลอดภัยสูงสุดในการบริหารและการให้บริการเดินรถ และสามารถเปิดให้
บริการเดินรถไฟฟ้า ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ได้ก่อน และจะทำ�ให้ต้นทุนในการดำ�เนินโครงการฯ ลดลงได้
รฟม. มีหนังสือ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ถึงสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่องขออนุมัติการดำ�เนินการ
คัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำ�เนินกิจการ ด้วยวิธกี ารเจรจาตรงกับผูใ้ ห้บริการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำ เงิน
ส่วนต่อขยายฯ เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคําสั่งฉบับที่ 42/2559 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 เรื่องการดําเนินการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 84 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 160 ง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
โดยระบุให้คณะกรรมการ รฟม. กำ�หนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นเพื่อประโยชน์
ในการเชื่อมต่อหรือร่วมใช้กิจการรถไฟฟ้าตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สำ�หรับการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล และโครงการ
ส่วนต่อขยาย โดยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวต้องคำ�นึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้บริการของประชาชน ทัง้ นี้ ให้รบั ฟังความเห็น
ของกระทรวงคมนาคม สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ และคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต โดยให้ดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำ�สั่งนี้
มีผลใช้บังคับ และให้เสนอหลักเกณฑ์พร้อมทั้งความเห็นของหน่วยงานดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง
รฟม. ได้เชิญ กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ประชุมเมื่อ 26 กรกฎาคม 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการ
กำ�หนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อนื่ เพือ่ ประโยชน์ในการเชือ่ มต่อหรือร่วมใช้กจิ การรถไฟฟ้า
ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) เข้าร่วมสังเกตการณ์
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คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ได้ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และความเห็นของ
กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต   สรุปเป็นหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสารรวมถึงหลักเกณฑ์อื่น
เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมต่อหรือร่วมใช้กิจการรถไฟฟ้าตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2543 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงินฯ และได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ดังกล่าว
รฟม. มีบันทึก ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559  ถึงกระทรวงคมนาคม เพื่อขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์
จากค่าโดยสารรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมต่อหรือร่วมใช้กิจการรถไฟฟ้าตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 และให้รบั ความเห็น
ทุกข้อของหน่วยงานทุกหน่วยงานเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาต่อไปให้รอบคอบและเคร่งครัด
ในคราวประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกำ�กับดูแลโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลและคณะกรรมการคัดเลือก
เอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ส่วนต่อขยาย โดยมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2559
ถึง 19 กันยายน 2559 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงินในรูปแบบรวมสัญญาฯ และมอบหมาย
ให้ รฟม. เชิญ BEM รับเอกสารประกอบการจัดทำ�ข้อเสนอด้านความสามารถในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุงรักษา
และการดำ�เนินโครงการ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) และข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน(ข้อเสนอด้านการเงินการลงทุน)
BEM นำ�ส่งข้อเสนอด้านความสามารถในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุงรักษา และการดำ�เนินโครงการ (ข้อเสนอ
ด้านเทคนิค) และข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน (ข้อเสนอด้านการเงินการลงทุน) ให้ รฟม. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559
ในคราวประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกำ�กับดูแลโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลและคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน
ลงทุ น งานระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ส่ว นต่อขยาย โดยมี ผู้ สั ง เกตการณ์ เ ข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ เมื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน 2559
คณะกรรมการฯ มีมติให้ รฟม. ตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอทางการเงินการลงทุน โดยประสานงาน
ให้ BEM ชี้แจงในรายละเอียดดังกล่าว ก่อนดำ�เนินการเจรจากับ BEM

สัญญาที่ 5 สถานีเตาปูน สถานีเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
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การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4

งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และจัดทำ�เอกสารประกวดราคา
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างทีป่ รึกษานำ�โดย บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล กรุป๊ จำ�กัด เป็นทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษาความเหมาะสม
ออกแบบรายละเอียด และจัดทำ�เอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2557 มีระยะเวลาดำ�เนินงาน 8 เดือน ต่อมาได้ลงนามในหนังสือขยายความตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำ�เงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 ขยายระยะเวลาดำ�เนินงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ ออกไปอีก 45 วัน นับจากกำ�หนด
แล้วเสร็จตามสัญญาฯ (จากกำ�หนดเดิม 31 สิงหาคม 2558 เป็นกำ�หนดใหม่ 15 ตุลาคม 2558) โดยในปีงบประมาณ 2559
มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. เสนอขออนุมัติดำ�เนินโครงการฯ
งานโยธา ขออนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตที่ดินและอนุมัติแหล่งเงินโครงการจากเงินกู้และงบประมาณ รวมทั้ง
เห็นชอบผลการศึกษาตามรายงานการศึกษาวิเคราะห์ฯ ตาม พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
ว่ารูปแบบการลงทุน PPP Net Cost เป็นรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการที่เหมาะสม และให้ รฟม. เสนอกระทรวงคมนาคม
และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ต่อไป ทั้งนี้ รฟม. ได้มีบันทึกเสนอกระทรวงคมนาคมต่อไปแล้ว
ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมรวบรวมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ให้ดำ�เนินโครงการต่อไป โดยคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติให้ดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล
สาย 4 ในเดือนธันวาคม 2559

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

งานก่อสร้างงานโยธา
ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ณ สิน้ เดือนกันยายน 2559  มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 13.77 จากแผนงานร้อยละ
10.96 โดยแยกเป็นความก้าวหน้าในแต่ละสัญญาก่อสร้าง ดังนี้  
สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธาสัญญาที่ 1 เมือ่ วันที่
3 เมษายน 2558 ในวงเงินค่าจ้าง 15,269 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และผู้รับจ้างฯ ได้ดำ�เนินงานก่อสร้าง
โดยมีความก้าวหน้าของงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 เท่ากับร้อยละ 15.45 จากแผนงานร้อยละ 12.06 เร็วกว่าแผนร้อยละ 3.39
มีงานก่อสร้างทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ งาน Barrette/Bored Piles งานก่อสร้างโครงสร้างเสาทางวิง่ และสถานีรถไฟฟ้า งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดนิ
Generator & Pump Room งานหล่อ Segmental Viaduct, Cross Beam   เริม่ ติดตัง้ Segmental Viaduct Span แรก เตรียมการติดตัง้
Launching Truss Girder บริเวณสถานีกรมทหารราบที่ 11 (N16) แล้ว งานรื้อย้ายอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ การประสานงาน
และรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง งานขยายผิวจราจรบริเวณแยกรัชโยธิน งานติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยในโครงการ และจัดเตรียมแผนการจัดการจราจรเพื่อนำ�เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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สัญญาที่ 1

สัญญาที่ 2

สัญญาที่ 2 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงสะพานใหม่ – คูคต
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง กิจการร่วมค้า UN – SH - CH เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 2 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
ในวงเงินค่าจ้าง 6,657 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และผู้รับจ้างฯ ได้ดำ�เนินงานก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้า
ของงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 เท่ากับร้อยละ 13.18 จากแผนงานร้อยละ 9.91 เร็วกว่าแผนร้อยละ 3.27 มีงานก่อสร้างที่สำ�คัญ
ได้แก่ งานก่อสร้างเสาเข็มกลม Bored Pile งานก่อสร้างเสาเข็มเหลีย่ ม Barrette Pile การก่อสร้าง Pile Cap การก่อสร้างเสาโครงสร้าง
ทางวิ่ง การก่อสร้างเสาโครงสร้างสถานี งานก่อสร้าง Balance Cantilever ข้ามคลองถนน งานก่อสร้าง Balance Cantilever
ข้ามคลองสอง และการดำ�เนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่ เช่น กฟน. TOT และ กสท. เป็นต้น ซึ่งงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค
มีความก้าวหน้างานรวมร้อยละ 28.29 รวมทั้งงานติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
สัญญาที่ 3 : งานศูนย์ซ่อมบำ�รุงและอาคารจอดแล้วจร
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง กิจการร่วมค้า STEC – As -3 เป็นผู้รับจ้างงานโยธาสัญญาที่ 3 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
ในวงเงินค่าจ้าง 4,019 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และผู้รับจ้างฯ ได้ดำ�เนินงานก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้า
ของงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 เท่ากับร้อยละ 10.80 จากแผนงานร้อยละ 9.89 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.91 มีงานก่อสร้างที่สำ�คัญ
ได้แก่ จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอที่ปรึกษาตามเงื่อนไขสัญญา ดำ�เนินการงานติดตั้งแผ่นพื้นสำ�เร็จรูปของอาคาร Stabling Yard
และผลิตแผ่นพื้นสำ�เร็จรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในพื้นที่ถัดไป ดำ�เนินการงานตอกเสาเข็มบริเวณอาคาร Administration and
Operations Control Center (OCC) ดำ�เนินการงาน Interface ระหว่างสัญญาที่ 3 และสัญญาที่ 5 ดำ�เนินการด้านประชาสัมพันธ์
และชุมชนสัมพันธ์ (PR/CR) ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ และเริ่มงานปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร N23
สัญญาที่ 4 : งานออกแบบและติดตั้งระบบราง
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับ กิจการร่วมค้า STEC - As - 4 เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 4 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
ในวงเงินค่าจ้าง 2,841 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และผู้รับจ้างฯ ได้ดำ�เนินงานก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้า
ของงาน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2559 เท่ากับร้อยละ 10.37 จากแผนงานร้อยละ 8.99 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.38 โดยมีงานก่อสร้างทีส่ �ำ คัญ
ดังนี้ จัดส่งเอกสารต่างๆ  ตามเงื่อนไขของสัญญา  เพื่อนำ�เสนอต่อที่ปรึกษาฯ ดำ�เนินงาน Interface Coordination กับสัญญาที่ 1, 2
และ 3 ในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ จัดส่ง Preliminary Design (Definitive Design) จัดส่ง Detailed Design
จัดส่ง Construction Method Statements และเอกสารเกี่ยวกับ Supplier และ Material เพื่อขออนุมัติจากที่ปรึกษาฯ รวมทั้ง
ดำ�เนินการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ Third Rail เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานการติดตั้งต่อไป
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การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

งานก่อสร้างงานโยธา
ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ณ สิน้ เดือนกันยายน 2559 มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 97.79 จากแผนงานร้อยละ
96.46 โดยแยกเป็นความก้าวหน้าในแต่ละสัญญาก่อสร้าง ดังนี้  
สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา  สัญญาที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2554 ในวงเงินค่าจ้าง 14,088.6 ล้านบาท โดยเริม่ งานเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2555 และผูร้ บั จ้างฯ ได้ด�ำ เนินงานก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้า
ของงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 เท่ากับร้อยละ 98.21 จากแผนงานร้อยละ 97.55 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.66 มีงานก่อสร้างที่สำ�คัญ
ได้แก่ งานสถานี งานติดตั้งโครงสร้างบันไดเหล็ก งานติดตั้งลิฟต์ บันไดเลื่อน งานก่อสร้างทางขึ้น - ลง งานระบบระบายน้ำ� งานปรับผิว
ทางเท้า งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สื่อสาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ รวมถึงงานติดตามตรวจสอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในโครงการ
สัญญาที่ 2 : งานออกแบบและติดตั้งระบบราง
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 (งานระบบราง) กับ บริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่
11 เมษายน 2556 ในวงเงินค่าจ้าง 2,400 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และผู้รับจ้างฯ ได้ดำ�เนินงาน
ก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้าของงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 เท่ากับร้อยละ 95.01 จากแผนงานร้อยละ 89.22 เร็วกว่าแผน
ร้อยละ 5.79 โดยได้ดำ�เนินการงานต่างๆ ดังนี้
การออกแบบ : อยู่ระหว่างการดำ�เนินการออกแบบงานระบบราง Detailed Design, Manufacture and Installation
Reference Drawing (MIRD) และ Working Drawing
การจัดหาวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ : ผลิต Spares, Tools and Test Equipment แล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอนการจัดส่ง
ถึงอาคารจัดเก็บ (Stock Yard)
การติดตั้งงานระบบราง : มีงานติดตั้งระบบรางบริเวณ Mainline ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อ BTS ถึงสถานีศรีนครินทร์ (E20)
การติดตั้งงานระบบรางจ่ายไฟ : มีการติดตั้งรางจ่ายไฟบริเวณตั้งแต่จุดเชื่อมต่อ BTS ถึงสถานีสำ�โรง (E15) รวมถึงงานติดตาม
ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

85
รายงานประจำ�ปี
2559

การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

งานคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ได้เห็นชอบในหลักการของโครงการฯ เพื่อนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม และ
รฟม. ร่วมกันพิจารณาหาข้อสรุปในประเด็นรูปแบบรถไฟฟ้า รูปแบบการลงทุนและการประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชน ปรับปรุง
วงเงินลงทุนโครงการให้เป็นปัจจุบัน และรูปแบบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ เป็นระบบ Monorail
โดยให้เอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost และให้ รฟม. เร่งรัดดำ�เนินการตามขั้นตอน พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ต่อไป
รฟม. ได้ มี คำ � สั่ ง ลงวั น ที่ 12 เมษายน 2559 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กตามมาตรา 35 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ซึ่งในปีงบประมาณ 2559
ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ รวม 15 ครั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35ฯ ได้มีมติเห็นชอบ แผนการคัดเลือกเอกชนฯ ประกาศเชิญชวนเอกชนร่างสัญญา
ร่วมลงทุนและเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (RFP) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ โดย รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2559 จำ�หน่ายเอกสาร RFP ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม –  
5 สิงหาคม 2559 และกำ�หนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ สถานีเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
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การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี

งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ รฟม. ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษานำ�โดย
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำ�กัด (กลุ่มที่ปรึกษา BMTO) เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน พ.ศ. 2535 โครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี โดยในปีงบประมาณ 2559 มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ รฟม. ดำ�เนินงานส่วนตะวันออก
(ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์)) โดยให้ สำ�นักงบประมาณ (สงป.) จัดสรรงบประมาณค่าสำ�รวจและจัดกรรมสิทธิ์
ทีด่ นิ ส่วนค่างานโยธาให้กระทรวงคมนาคมทบทวนให้เป็นปัจจุบนั ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐทีเ่ น้นลงทุนทีเ่ หมาะสมและประหยัด
ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศเป็นหลัก และส่งเสริมธุรกิจทางราง และระวังความซ้ำ�ซ้อนของที่ปรึกษาออกแบบและบริษัทก่อสร้าง
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้ รฟม. ดำ�เนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้ม ส่วนตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์))
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจมาซื้อเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ 15 – 29 กรกฎาคม
2559 โดยมีกำ�หนดให้ยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
พระราชกฤษฎี ก ากำ � หนดเขตที่ ดิ น ในบริ เ วณที่ ที่ จ ะเวนคื น และที่ จ ะดำ � เนิ น การเพื่ อ กิ จ การขนส่ ง มวลชนฯ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
11 มีนาคม 2559 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 กำ�หนดระยะเวลา 4 ปี ต่อมา รฟม. ได้ลงนามจ้างสำ�รวจอสังหาริมทรัพย์
ในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)) เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2559 โดยได้แจ้งให้ผู้รับจ้าง เริ่มงานเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลาดำ�เนินงาน 8 เดือน
ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)) อยู่ระหว่าง
การประกวดราคา สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตก (ช่วงตลิ่งชัน – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณาโครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช ซึ่งมีเส้นทางทับซ้อนกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ฯ ตามพระราชบัญญัติร่วมทุนฯ พ.ศ. 2556 คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการ รฟม. ภายในปลายปี 2559
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การดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง

งานคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ได้เห็นชอบในหลักการของโครงการฯ เพื่อนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม และ
รฟม. ร่วมกันพิจารณาหาข้อสรุปในประเด็นรูปแบบรถไฟฟ้า รูปแบบการลงทุนและการประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชน ปรับปรุง
วงเงินลงทุนโครงการให้เป็นปัจจุบัน และรูปแบบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ เป็นระบบ Monorail
โดยให้เอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost และให้ รฟม. เร่งรัดดำ�เนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ต่อไป
รฟม. ได้มีคำ�สั่ง ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำ�โรง ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้มี
การประชุมคณะกรรมการฯ รวม 15 ครั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35ฯ ได้มีมติเห็นชอบแผนการคัดเลือกเอกชนฯ ประกาศเชิญชวนเอกชนร่างสัญญา
ร่วมลงทุน และเอกสารข้อเสนอการร่วมลงทุน (RFP) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ โดย รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนเอกชน
เข้าร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2559 จำ�หน่ายเอกสาร RFP ระหว่างวันที่
6 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559 และกำ�หนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
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สรุปผลการดำ�เนินงานขององค์กร
ในรอบปีงบประมาณ 2559
ด้านการบริหารงานทั่วไป

1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีจำ�นวนบุคลากรทั้งสิ้น 984 คน

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
1.1 วัฒนธรรมองค์กร
รฟม. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร MRTA โดยการเสริมสร้างบรรยากาศให้พนักงานเกิดการรับรู้
วัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมให้พนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร ในการมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถสูง (Mastery : M) การปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยการให้เกียรติ (Respect : R) ความสามารถทำ�งานเป็นทีม
(Teamwork : T) และการเป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบ (Accountability : A) ได้มกี ารเผยแพร่วฒ
ั นธรรมองค์กรผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ
และจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน รฟม. อาทิ
1) การเปิดเพลงรณรงค์วัฒนธรรมองค์กร MRTA ก่อนการประกาศเสียงตามสาย
2) การปิดโปสเตอร์รณรงค์ให้พนักงานทราบถึงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร MRTA
3) การอบรมวัฒนธรรมองค์กร MRTA ให้แก่พนักงานใหม่
4) การจัดซุ้มกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในกิจกรรมวันธรรมาภิบาล รฟม. (GCG Day)
5) กิจกรรม “กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร”
6) กิจกรรม “ชุมชนสมานฉันท์”
7) กิจกรรม “องค์กรแห่งความสุข”
8) การเข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
เมื่อจัดกิจกรรมแล้วเสร็จได้มีการสำ�รวจความพึงพอใจของพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้มีการใช้แบบสำ�รวจ
ในการประเมินพฤติกรรมของพนักงานตามวัฒนธรรมองค์กรของ รฟม. ทัง้ 4 ด้าน ซึง่ จากผลการประเมินปรากฏว่า พนักงานมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกตามวัฒนธรรมองค์กร MRTA สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
1.2 การส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันกับ รฟม.
รฟม. ได้ดำ�เนินการส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรต่อ รฟม. มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพกายและใจของพนักงาน กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของพนักงาน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
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และกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่ององค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ทั้ง 8 ด้าน คือ Happy Body, Happy Relax, Happy Soul,
Happy Family, Happy Money, Happy Heart, Happy Brain และ Happy Society อาทิ
1) กิจกรรม Bye Bye Calories Season 2
2) กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ
3) กิจกรรมจิตเบิกบาน งานสำ�เร็จ
4) กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์พาองค์กรสดใส ปี 3
5) กิจกรรมชีวิตดี ปลอดหนี้ มีเงินออม
6) กิจกรรมทำ�เองได้ ง่ายนิดเดียว
7) กิจกรรมมอบการ์ดวันเกิดแก่พนักงาน
8) กิจกรรมงานได้ผล คนเป็นสุข
เมือ่ จัดกิจกรรมแล้วเสร็จได้มกี ารสำ�รวจความพึงพอใจของพนักงานผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม และสำ�รวจระดับความผูกพัน
ของพนักงานต่อ รฟม. ซึ่งจากผลการสำ�รวจปรากฏว่า พนักงาน รฟม. มีระดับความผูกพันต่อ รฟม. สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.1 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำ�ปี 2559 ได้จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นผู้มีบทบาท
สำ�คัญในการขับเคลือ่ นภารกิจของ รฟม. ไปสูเ่ ป้าหมาย ซึง่ การจัดทำ�แผนดังกล่าวได้พจิ ารณาความสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาบุคลากรของ รฟม. เพื่อให้แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำ�ปี 2559 มีการบูรณาการร่วมกับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ความสามารถหลักขององค์กร (Core Corporate Competency) ระบบสมรรถนะ (Competency) แผนกลยุทธ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ตลอดจนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของ รฟม. และสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ
รฟม. ปีงบประมาณ 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาฐานความรู้และการพัฒนาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมทั้งนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการดำ�เนินธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 11 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก
(Core Competency) 2) โครงการพัฒนาทักษะการนำ�เสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill) 3) โครงการ
พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) 4) โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ (Orientation Project) 5) โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร (Potential Development Project) 6) โครงการพัฒนาตามขีดความสามารถหลักขององค์กร (Corporate
Core Competency) 7) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง 8) โครงการพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 9) โครงการพัฒนาระบบการบริหารองค์การ (Organization Development Project) 10) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ก่อนพนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบรู ณ์ และ 11) โครงการพัฒนาสมรรถนะประจำ�หน่วยงาน/ตำ�แหน่งงาน (Functional Competency /
Technical Competency) ผลการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ ดังกล่าว บรรลุเป้าหมายในส่วนของแผนปฏิบัติการ
ซึง่ กำ�หนดให้พนักงานร้อยละ 90 ผ่านการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและมีผลประเมินการเรียนรู้ (Learning) ตามหลักสูตร
ที่กำ�หนดไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 80 โดยในปี 2559 มีพนักงานร้อยละ 98.13 ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม มีผลประเมินการเรียนรู้ (Learning)
เฉลี่ยร้อยละ 87.6
2.2 แผนพั ฒ นารายบุ ค คล (Individual Development Plan : IDP) เป็ น การจั ด ทำ � โดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบบ Non - Classroom Training ได้แก่ 1) Self Learning 2) On The Job Training 3) Coaching
4) Job Assignment 5) Site Visit 6) Project Assignment และ 7) Job Shadowing ซึ่งแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2555 – 2559
กำ�หนดตัวชี้วัดผลสำ�เร็จและค่าเป้าหมาย โดยมีสัดส่วนของบุคลากรที่มีความสามารถตามมาตรฐานขององค์การ เท่ากับร้อยละ 90
ซึ่งจากการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในปี 2559 บุคลากรมีระดับความสามารถตามมาตรฐานขององค์การ
ร้อยละ 95.56 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายที่ได้กำ�หนดตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2559
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3. ด้านการพัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคล
3.1 โครงการการทบทวน/ปรับปรุงรายการสมรรถนะประจำ�กลุ่มงาน (Functional Competency) และสมรรถนะ
ประจำ�ตำ�แหน่งงาน (Technical Competency) รฟม. ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญจาก บริษทั ไทยสกิลล์พลัส จำ�กัด จัดฝึกอบรมและสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่หวั หน้าแผนกขึน้ ไปถึงผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย/สำ�นัก จำ�นวน 6 สังกัด ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาและบริหารพืน้ ที  ่ ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�นักธุรกิจบัตรโดยสาร สำ�นักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อทบทวน/ปรับปรุงรายการ
สมรรถนะประจำ�กลุ่มงาน (Functional Competency) และสมรรถนะประจำ�ตำ�แหน่งงาน (Technical Competency) ให้มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559
3.2 โครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูง
รฟม. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำ�เนินการโครงการบริหารจัดการ
ความรู้อย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้กรอบแนวคิด MRTA Knowledge
Syncing Clock โดยได้ศึกษาวิเคราะห์แนวทางของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และความรู้ที่จำ�เป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร (Strategic Knowledge) เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงบริหารจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบซึ่งทำ�ให้ได้แนวทางของรูปแบบ
การจัดการความรู้ของ รฟม. (KM MRTA Model) และมีการกำ�หนดเป้าหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จำ�เป็นและสอดคล้องกับ
Strategic Knowledge รวมถึงการวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จำ�เป็นต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทำ�ให้ได้องค์ความรู้หลักจำ�นวน
6 องค์ความรู้ ได้แก่ 1) การบริหารโครงการรถไฟฟ้า 2) การก่อสร้างและการเดินรถ 3) การให้บริการรถไฟฟ้า 4) การพัฒนาธุรกิจต่อเนือ่ ง
5) การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 6) การบริหารข้อมูลและเอกสาร  
นอกจากนี้ รฟม. ได้ดำ�เนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ได้แก่ จัดอบรม
บุคลากรเรื่องการจัดการองค์ความรู้ ปรับปรุงข้อมูลในศูนย์กลางองค์ความรู้ของ รฟม. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้มีความ
สามารถตามความสามารถหลักขององค์กร รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกของพนักงานทั้งหมด
และมีการเผยแพร่องค์ความรูใ้ นเรือ่ งความสามารถหลักขององค์กรในการบริหารโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ความรูจ้ ากการถ่ายทอด
ความรู้ของพนักงานที่จะเกษียณอายุผ่านระบบสารสนเทศ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทั่วไปที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

4. ด้านการบริหารจัดการความรู้
การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งอยู่ใน
ตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะทำ�ให้องค์กรพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization)
ในปีงบประมาณ 2559 ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ได้แก่
จัดอบรมบุคลากรเรือ่ งการจัดการองค์ความรู้ เผยแพร่ความรูจ้ ากการถ่ายทอดความรูข้ องพนักงานทีจ่ ะเกษียณอายุ ในระบบอินทราเน็ต
รฟม. เผยแพร่ความรู้ทั่วไปที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจัดประกวดเกี่ยวกับองค์ความรู้ภายใน
รฟม. และปรับปรุงข้อมูลในศูนย์กลางองค์ความรู้ของ รฟม. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้มีความสามารถตามความสามารถ
หลักขององค์กร รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้จากการเข้ารับการอบรมภายนอกของพนักงานทั้งหมด และมีการจัดอบรมเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ในเรื่องความสามารถหลักขององค์กรในการบริหารโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนผ่านระบบสารสนเทศ รฟม.   
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ด้านการกำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำ�เนินงานขององค์กร

1. ด้านบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสีย่ งในปีงบประมาณ 2559 ได้ยดึ ถือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำ�เนินงานตามทีก่ �ำ หนดไว้
ในแผนวิสาหกิจ รฟม. ปี 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2559) การบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำ�เนินงานขององค์กร
และเป้าหมายอืน่ เพิม่ เติมตามความเห็นของคณะทำ�งานบริหารความเสีย่ งองค์กรและคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี
ในปีงบประมาณ 2559 ได้มกี ารวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสีย่ งรวม 30 เป้าหมาย มีความเสีย่ งระดับองค์กร จำ�นวน
89 ความเสี่ยง โดยมีการกำ�หนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
ทั้งในระดับเป้าหมายองค์กรและรายปัจจัยเสี่ยง และได้จัดทำ�แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็น
ความเสี่ยง รวมทั้งแผนภาพแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile) ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อช่วยในการบูรณาการความเสี่ยงได้ทั่วถึง
ทั้งองค์กรและช่วยให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559 องค์กรบรรลุเป้าหมายการบริหาร
ความเสี่ยงได้ 27 เป้าหมาย จาก 30 เป้าหมาย
2. ด้านบริหารระบบบริหารคุณภาพ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้ให้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 แก่ รฟม.
สำ�หรับ 1) งานรักษาความปลอดภัย 2) งานกู้ภัย 3) งานให้บริการอาคารและลานจอดรถ และ 4) งานกำ�กับดูแลการเดินรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สรอ. ได้ให้การรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ใหม่ (Re - Assessment) สำ�หรับงานทั้ง 4 ดังกล่าวข้างต้นและได้ขยายขอบข่ายการรับรอง
ไปสู่งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินด้วย โดยมีผลถึง ณ วันที่ 26 มกราคม 2561
ในปีงบประมาณ 2559 รฟม. ได้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือคุณภาพและระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารระบบ
บริหารคุณภาพ รวมทั้งได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจติดตามโดย สรอ. ล่าสุด ไม่พบข้อบกพร่องที่สำ�คัญ
นอกจากนี้ รฟม. ยังได้จดั อบรมหลักสูตรการตรวจประเมินภายในตามข้อกำ�หนดระบบบริหารงานคุณภาพ (Internal Auditor
ISO 9001 : 2008) ให้แก่พนักงาน รฟม. ที่ทำ�หน้าที่ผู้สอบทาน และพนักงานในส่วนงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2559
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3. ด้านการประเมินผลการดำ�เนินงานขององค์กร
รฟม. เข้าสูร่ ะบบประเมินผลการดำ�เนินงานรัฐวิสาหกิจมาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2540 โดยในการประเมินผลการดำ�เนินงานของ
องค์กร นับแต่ปงี บประมาณ 2557 เป็นต้นมา สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก�ำ หนดให้ รฟม. เข้าสูร่ ะบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) โดยในปีงบประมาณ 2559 จะเป็นการประเมินกระบวนการ/
ระบบ (Process) หมวดที่ 1 - 6 ร้อยละ 35 ได้แก่ การนำ�องค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด การวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร และการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และการประเมินผลลัพธ์ (Result) 6 ด้าน
ร้อยละ 65 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการเงินและการตลาด ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านประสิทธิผล
ของกระบวนการ และด้านการนำ�องค์กร
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 รฟม. มีคะแนนประเมินผลโดยรวมเท่ากับ 4.5979 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน
เป็นลำ�ดับที่ 1 ในรัฐวิสาหกิจกลุม่ BB จำ�นวน 14 หน่วยงาน โดยผลการดำ�เนินงานด้านผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ
หมวด 1 - 6 ได้คะแนน 4.1713 และด้านผลลัพธ์ ได้คะแนน 4.8276

4. งานควบคุมภายใน
รฟม. ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบการควบคุมภายใน โดยการดำ�เนินงานด้านการควบคุมภายในของ รฟม. เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีคณะกรรมการควบคุมภายใน
ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล ติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร และมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี ทำ�หน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� ข้อเสนอแนะ ในเรื่องการควบคุมภายใน
ในปีงบประมาณ 2559  รฟม. ได้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ โดยเน้นให้
ความสำ�คัญเป็นพิเศษในส่วนของงานตามกระบวนการทำ�งานหลัก (primary process) ตาม MRTA Value Chain ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และได้จดั การประชุมชีแ้ จงให้แก่ผทู้ รี่ บั ผิดชอบงานด้านการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ
ของ รฟม. เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านควบคุมภายใน และเพื่อปรับปรุงงานด้านการควบคุมภายในของ
ส่วนงานต่างๆ นอกจากนีไ้ ด้มกี ารรายงานการดำ�เนินงานด้านการควบคุมภายในให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ รฟม. ทราบอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในของ รฟม.
มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะทำ�ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
รวมทั้งสามารถลดความเสียหายหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
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ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.
รฟม. มีนโยบายในการควบคุมกำ�กับการทำ�งานของผูร้ บั สัมปทาน/ผูร้ บั เหมาก่อสร้างให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามทีก่ �ำ หนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ โดย รฟม. ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะทำ�งาน
และคณะกรรมการเพื่อดำ�เนินงาน ดังนี้
1) ผลการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานควบคุม กำ�กับและดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สำ�หรับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
รฟม. ได้มีคำ�สั่ง รฟม. ที่ 377/2552 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2552 แต่งตั้งคณะทำ�งานควบคุม กำ�กับ และดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำ�หรับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้มี
การประชุมคณะทำ�งานฯ รวม 1 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะทำ�งานฯ ได้รับทราบสรุปเรื่องร้องเรียน
ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล รวมทั้งได้พิจารณาเรื่องการควบคุม กำ�กับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะทำ�งานฯ ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินการตามข้อคิดเห็นของคณะทำ�งานฯ ต่อไป
2) ผลการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานควบคุม กำ�กับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ
รฟม. ได้มีคำ�สั่ง รฟม. ที่ 402/2552 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 แต่งตั้งคณะทำ�งานควบคุม กำ�กับ และดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้มี
การประชุมคณะทำ�งานฯ รวม 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 และครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ซึง่ คณะทำ�งานฯ ได้รบั ทราบสรุปเรือ่ งร้องเรียนและผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระยะก่อสร้าง รวมทัง้ ได้พจิ ารณาผลการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ซึง่ คณะทำ�งานฯ ได้มอบหมายให้ผเู้ กีย่ วข้องดำ�เนินการตามข้อคิดเห็นของคณะทำ�งานฯ
ต่อไป
3) ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการควบคุม กำ�กับ และดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ
รฟม. ได้มคี �ำ สัง่ รฟม. ที่ 175/2554 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 แต่งตัง้ คณะกรรมการควบคุม กำ�กับ และดูแลการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ
ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการประชุมคณะทำ�งานฯ รวม 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับทราบสรุปเรื่องร้องเรียน
และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง รวมทั้งได้พิจารณาผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
ก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อไป

94
รายงานประจำ�ปี
2559
4) ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการกำ�กับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ
รฟม. ได้มีคำ�สั่ง รฟม. ที่ 168/2555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับการติดตามตรวจสอบ
และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และคำ�สั่ง รฟม. ที่ 38/2557
ลงวันที่ 28 มกราคม 2557 แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการประชุมคณะทำ�งานฯ
รวม 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการฯ
ได้รับทราบสรุปเรื่องร้องเรียนและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง รวมทั้งได้พิจารณาผลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ต่อไป
5) ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการกำ�กับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – ลำ�ลูกกา คลอง 4
รฟม. ได้มีคำ�สั่ง รฟม. ที่ 209/2558 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับการติดตามตรวจสอบ
และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – ลำ�ลูกกา คลอง 4 ซึ่ง รฟม.
ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ รวม 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2559 และครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับทราบสรุปเรื่องร้องเรียนและผลการตรวจวัด
คุณภาพสิง่ แวดล้อมในระยะก่อสร้าง รวมทัง้ ได้พจิ ารณาผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ซึง่ คณะกรรมการฯ
ได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อไป

ด้านบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)

ในปีงบประมาณ 2559 รฟม. ได้มีการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding :
MOU) ร่วมกับสถาบันทางวิชาการของรัฐ/เอกชน รวมทั้งองค์กรด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 1 แห่ง คือ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเดือนธันวาคม 2558

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การดำ�เนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ รฟม. ปีงบประมาณ 2555 - 2559
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) สรุปได้ดังนี้
- โครงการทีย่ กเลิก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา Application ให้ขอ้ มูลบริการรถไฟฟ้า MRT และโครงการปรับปรุง
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
- โครงการที่ดำ�เนินการได้ตามแผน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดให้มีเว็บไซต์หน่วยงานภายใน/ภายนอก และการจัดทำ� 
Single Password โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ระบบบริหารงบประมาณการเงิน และบัญชี) โครงการจ้างที่ปรึกษา
จัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ รฟม. โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้า
โครงการพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ระบบบริหารงานก่อสร้าง) และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เชิงภูมิศาสตร์
(Geographic Information System : GIS)
- โครงการที่ด�ำ เนินการไม่ได้ตามแผน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ โครงการพัฒนา
ระบบบริหารงานรายได้ โครงการพัฒนาระบบพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละบริหารค่าจอดรถ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสีย่ ง โครงการ
พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ รฟม.  (Department Operation Center : DOC) และระบบสารสนเทศ สำ�หรับผู้บริหาร
(Executive Information System : EIS) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการดำ�เนินงานของผู้รับสัมปทานกับระบบสารสนเทศ
สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง (สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ) โครงการศูนย์กำ�กับดูแลและบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า (Monitoring
and Management Center : MMC) และ โครงการพัฒนาและบำ�รุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
ที่ส่งเสริมสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียว (Society of Green IT)
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- โครงการที่ดำ�เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 5 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในและสำ�นักงานย่อย (ปีงบประมาณ 2560) โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (ISO 27001) โครงการจัดหาระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูลสำ�คัญ (Data Loss Prevention) และโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบำ�รุงรักษา
2. ได้มีการว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของ รฟม. ปีงบประมาณ 2560-2564 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงานและนำ�แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เสนอคณะกรรมการ
รฟม. เพื่อพิจารณา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงานตามภารกิจของ
รฟม. ในช่วงปี 2560-2564
3. ได้ทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5)
โดยผู้ว่าการ รฟม. ได้เห็นชอบการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ ดังกล่าว รวมทั้งได้
ประกาศใช้งานนโยบายและแนวปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว
4. ได้ดำ�เนินการฝึกซ้อมการกู้คืนระบบตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยดำ�เนินการ
ฝึกซ้อมร่วมกับการฝึกซ้อมดับเพลิง - หนีไฟ และสถานการณ์ฉุกเฉินของ รฟม. ประจำ�ปี 2559 โดยผลการฝึกซ้อมการกู้คืนระบบ พบว่า
BCP มีความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน โดยข้อมูลและสารสนเทศที่มีความสำ�คัญมีความพร้อมใช้งาน และสามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนือ่ งหากเกิดภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉกุ เฉินต่างๆ พร้อมทัง้ จัดทำ�รายงานการประเมินผลการฝึกซ้อมการกูค้ นื ระบบเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ได้นำ�เสนอต่อ CIO และผู้ว่าการ รฟม. เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว
5. ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของ รฟม. ให้มีรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและน่าสนใจ รองรับการเข้าชมจากผู้ใช้งานได้
หลายแพลตฟอร์ม และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม่�ำ เสมอ พร้อมทัง้ จัดทำ�ระบบวีดที ศั น์ รฟม. และข้อมูลประชาสัมพันธ์
การเบี่ยงจราจร เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ รฟม. เพิ่มมากขึ้น
6. ได้ ดำ � เนิ น การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ หม่ ที่ มีคุ ณ สมบั ติ ประหยั ด การใช้ พ ลังงาน
ให้กับส่วนงานต่างๆ โดยดำ�เนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 - 2561 เพื่อใช้ทดแทน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทหี่ มดสัญญาเช่า รวมทัง้ เช่าเพิม่ เติมให้เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านและความต้องการของส่วนงาน
ใน รฟม. ที่ร้องขอ
7. ได้ มี ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ให้ ทุ ก ส่ ว นงานของ รฟม. สามารถใช้ ร ะบบงานสารสนเทศที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำ�เนินการจ้างเหมาเพื่อใช้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 กับบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสาขา และระบบการจัดเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบริการรับฝากเว็บไซต์ของ รฟม.
(Web Hosting) และบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำ�รอง (DR - Site)
8. ได้ด�ำ เนินการจ้างบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสือ่ สารข้อมูลและระบบห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) รฟม. ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 กับบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) เพื่อให้
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ รฟม. มีประสิทธิภาพและความพร้อมสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
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ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

รฟม. ได้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่สอดคล้องกับกฎหมาย
และมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการนำ�เอาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มอก.18001 : 2542 มาเป็นต้นแบบ
ในการบริหารจัดการ อาทิ การประกาศนโยบาย การกำ�หนดโครงสร้างองค์กร การจัดทำ�แผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรด้านความปลอดภัย การจัดทำ�มาตรฐานและมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำ�งานที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมขององค์กร เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ที่ปลอดภัย
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำ�งานที่ดีของบุคลากร สอดคล้องตามนโยบายภาครัฐ “แรงงานปลอดภัยและสุขอนามัยดี” อีกทั้ง
สอดคล้องตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ของรัฐบาล
ในปีงบประมาณ 2559 รฟม. ได้ด�ำ เนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน อาทิ การประชุม
ประจำ�เดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
(คปอ.) การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การดับเพลิงขั้นต้น การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน การฝึกอบรม
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก โรคคอตีบ การป้องกันโรค Office Syndrome
การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนอกสถานที่ การเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยและสุขอนามัย
การจัดกิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นต้น
นอกจากนี้ รฟม. ได้คำ�นึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยในสุขภาพพลานามัยของบุคลากร จึงได้มีการจัดจ้างพยาบาล
วิชาชีพเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและให้คำ�ปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคลากร ทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการ
ห้องพยาบาลมากขึน้ มีการปรับปรุงห้องพยาบาลเพือ่ ให้เกิดความเป็นสัดส่วนในการเข้ารับบริการ มีการเพิม่ จำ�นวนเตียงพักสังเกตอาการ
ผู้ป่วยจาก 2 เตียงเป็น 4 เตียง เพื่อรองรับจำ�นวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น มีการจัดห้องมุมนมที่มิดชิดและถูกสุขลักษณะไว้บริการ อีกทั้งได้มี
การจัดซือ้ เครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) ไว้เตรียมความพร้อมในกรณีมผี ปู้ ว่ ยหัวใจวาย
เฉียบพลันเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตมากยิ่งขึ้น
ในการกำ�กับดูแลผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ รฟม. ได้มีการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความ
รับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อควบคุมการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์และลดผลกระทบจากการดำ�เนินกิจกรรมของโครงการต่อบุคลากร
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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1. การกำ�หนดมาตรการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำ�งานสอดคล้องตามกฎหมายลงในสัญญาจ้าง
2. การลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  (MRTA Safety Declaration :  
Zero Fatal Accident) ผู้บริหารของผู้รับจ้างก่อสร้างก่อนเริ่มงาน
3. การสำ�รวจตรวจสอบด้านความปลอดภัยในเวลากลางวันและเวลากลางคืนของโครงการก่อสร้างฯ เป็นประจำ�ทุกเดือน
เพื่อรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำ�งานของผู้รับจ้างก่อสร้าง
4. การจัดสัมมนาด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการ
ทำ�งานของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
5. การตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฯ เป็นประจำ�ตามแผนงานของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อรับฟังปัญหาและ
อุปสรรคด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน
6. การประเมินผลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งานของ
ผู้รับจ้างก่อสร้างอยู่เป็นระยะตามวงรอบแผนงาน เพื่อรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
ด้วยความมุง่ มัน่ ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของผูบ้ ริหาร บุคลากร
รฟม. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานดังกล่าว จึงทำ�ให้การ
ดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของ รฟม. ประจำ�ปี 2559 ประสบความสำ�เร็จจนเป็นที่
ยอมรับและได้รับใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้ทำ�คุณประโยชน์และสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ด้านการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง - กู้ภัย

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานฝึกอบรม เผยแพร่ และให้บริการองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการรักษาความปลอดภัย
การดับเพลิง การกู้ภัย การแก้ไข และบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ แก่บุคลากรของ รฟม. และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
งานบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ งานอำ�นวยการงานในฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์

1. สรุปรายปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
1.1 การชีแ้ จงข้อมูลแก่ประชาชนทีส่ อบถามเกีย่ วกับการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าที่ รฟม. เป็นผูร้ บั ผิดชอบ จำ�นวนทัง้ สิน้
3,427 ครั้ง
1.2 การรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย น จำ � นวนทั้ ง สิ้ น 508 ราย แบ่ ง เป็ น การร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รถไฟฟ้ า มหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม และผลกระทบจากการออกแบบ และก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ - บางซือ่
และช่วงบางซือ่ - ราษฎร์บรู ณะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำ เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค  และช่วงบางซือ่ - ท่าพระ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง
2. รฟม. ได้ว่าจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำ�เนินการสำ�รวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการสำ�รวจฯ ดังนี้
2.1 สัดส่วนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในระดับพอใจมากขึ้นไป
(คะแนน 4 - 5) อยู่ที่ร้อยละ 64.81
2.2 สัดส่วนของประชาชนที่รู้จักและเชื่อถือการทำ�งานของ รฟม. ในระดับค่อนข้างเห็นด้วยขึ้นไป อยู่ที่ร้อยละ 73.06
2.3 สั ด ส่ ว นของประชาชนในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ รู้ จั ก และเชื่ อ ถื อ การทำ � งานของ รฟม. ในระดั บ
ค่อนข้างเห็นด้วยขึ้นไป (คะแนน 4 - 5) ร้อยละ 73.06
2.4 ภาพลักษณ์ของ รฟม. ที่เด่นชัดที่สุดในความรู้สึกของประชาชน คือ ความสะดวกรวดเร็ว ร้อยละ 33.29
ความทันสมัย ร้อยละ 24.05
2.5 ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า อยู่ที่ร้อยละ
87.28
2.6 การสำ�รวจคุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้บริการ และประชาชนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของ รฟม. ที่เห็นว่าการมีรถไฟฟ้าสายต่างๆ ทำ�ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 93.30
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นโยบายป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แนวทางปฏิบัติการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ตระหนักถึงการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
และได้กำ�หนดคำ�นิยามและรายการที่ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่กำ�หนดให้ผู้บริหารและพนักงาน
หลีกเลี่ยงการกระทำ�ใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ รฟม. ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน รฟม. ได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง
1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ทบี่ คุ คลหนึง่ มีบทบาทหน้าทีแ่ ละหรือความสัมพันธ์อนื่ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
หรือผลประโยชน์ขดั แย้งกับบทบาทหน้าทีใ่ นองค์กร ทำ�ให้การปฏิบตั งิ านของบุคคลผูน้ นั้ ขาดความเป็นอิสระและเป็นกลาง ความขัดแย้ง
อาจเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ส่วนตัวไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์กร จึงทำ�ให้บุคคลนั้นต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกทางใด
ทางหนึ่งซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและอาจนำ�ไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง ความสัมพันธ์ใดๆ ที่ทำ�ให้องค์กรไม่ได้ประโยชน์สูงสุดที่พึงได้รับ ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์นี้อาจทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความลำ�เอียง และไม่สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม
ตัวอย่างรายการที่ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่
- การนำ�ข้อมูลที่เป็นความลับของ รฟม. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือนำ�ความเสียหายมาสู่ รฟม. โดยเจตนา
- มีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วน บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ รฟม. หรือในการทำ�สัญญากับ รฟม.
- การเรียกหรือรับผลประโยชน์จากผูร้ บั เหมา ผูป้ ระกอบการ ผูข้ ายสินค้าหรือผูใ้ ห้บริการ บุคคลหรือองค์กรใดทีม่ ธี รุ กิจ
เกี่ยวเนื่องกับ รฟม.
- ปฏิบัติงานหรือเป็นกรรมการขององค์กรอื่นที่เป็นคู่แข่ง หรือมีกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ รฟม.
- การรับหรือให้เพื่อจูงใจให้มีการกระทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ รฟม.

การรายงานเมื่อมีรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เมือ่ รายการทีพ่ จิ ารณาได้วา่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ให้ผอู้ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้องรายงานรายการดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับ
บัญชาโดยเร็ว โดยเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวกับ รฟม.
2. นโยบายการกำ�หนดราคาระหว่างกัน เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ว่ารายงานระหว่างกันมีการคิดราคาที่เหมาะสมหรือไม่
3. เงื่อนไขการค้ำ�ประกัน เพื่อให้สามารถพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่
4. จำ�นวนเงินของรายการที่เกิดขึ้น
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ทั้งนี้ให้พนักงาน/ลูกจ้างทุกคนรายงาน เมื่อพิจารณาว่าอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทันทีต่อผู้บังคับบัญชา
และรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบทุกครั้ง นอกจากนี้ ก่อนสิ้นปีพนักงานทุกคนต้องมีการรับรองรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของ รฟม.

เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในขององค์กรให้มีการกำ�กับดูแลที่ดี เกิดความโปร่งใสในการ
ดำ�เนินงานขององค์กร รฟม. ได้กำ�หนดให้มีการดำ�เนินการดังนี้
1. การให้ความรู้ : รฟม.ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน จึงได้นำ�นโยบายของ
รัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ�คู่มือการส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดทำ�  “คู่มือส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น” เผยแพร่ ใ นระบบ Intranet สามารถดาวน์ โ หลดคู่ มื อ ได้ ที่ คลั ง บทความ ของกองพั ฒ นา
บุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (KM)
2. จัดทำ�รายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน : รฟม. ได้จัดทำ�  “แบบรายงานการเปิดเผย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำ�ปีงบประมาณ 2559” โดยดำ�เนินการ
แจ้งพนักงานให้เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับบุคคลซึ่งเป็นการรายงานประจำ�ทุกปี เพื่อเป็นกระบวนการส่งเสริมให้
บุคลากรมีพฤติกรรมปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างจุดแข็งของกระบวนการประเมินรัฐวิสาหกิจตามระบบ SEPA
ซึ่ง รฟม. ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยในปีงบประมาณ 2559 นี้ มีการเพิม่ เติมแบบรายงานฯ ในส่วนของ “การรับรองตนเองหรือการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรณีทไี่ ด้รบั มอบหมาย หรือแต่งตัง้ จากผูว้ า่ การ รฟม. ให้ปฏิบิ ตั หิ น้าทีใ่ นรูปแบบคณะกรรมการ หรือคณะทำ�งาน แล้วแต่กรณี” เพือ่ เป็นการ
ตรวจสอบว่าพนักงานผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการ หรือคณะทำ�งานนั้น ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือไม่ และมีวิธีการแก้ไขในกรณีที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างไร โดยผลสรุปจากการสอบทาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับบุคคล พบว่า ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับบุคคลที่เป็นนัยสำ�คัญ
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นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เพือ่ ให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการทีด่ เี ป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือของประชาชน และมีการเติบโต
ที่ยั่งยืน คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จึงได้กำ�หนดนโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1) ให้ยึดมั่นในหลักสำ�คัญของการกำ�กับดูแลที่ดี อันได้แก่ การมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
ความมีสำ�นึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) การดำ�เนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency) การมีส่วนร่วม
(Participation) การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value creation) และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics)
2) ให้มีการปฏิบัติตามหลักสำ�คัญของการกำ�กับดูแลที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3) สนับสนุนและส่งเสริมการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลที่ดีเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4) ให้มกี ารติดตามประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงการดำ�เนินงานเพือ่ ให้องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจชัน้ นำ�ในด้านการกำ�กับดูแล
ที่ดี โดยได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ในการดำ�เนินงานไว้ว่า “เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ�ของประเทศในด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี”
ในปีงบประมาณ 2559 รฟม. ได้ดำ�เนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมากยิ่งขึ้น
โดยได้ดำ�เนินงานตามแผนแม่บทการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2558 – 2564 มีการจัดงานวันธรรมาภิบาลของ รฟม. (GCG
Day) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำ�นึกของผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ให้เห็นความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนีไ้ ด้ด�ำ เนินการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตของ รฟม.
ให้มีบทบาทในการดำ�เนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ รฟม. ทั้งกิจกรรมภายในองค์กรและกิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ รฟม. รวมถึงเพือ่ ให้ประชาชน
เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการดำ�เนินงานของ รฟม.
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การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ รฟม.
การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ รฟม.
จากภารกิจหลักในการดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้เชือ่ มโยงเป็นโครงข่ายระบบราง ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของระบบขนส่ง
มวลชนและเป็นกลไกสำ�คัญในการช่วยบรรเทาปัญหาจราจร รฟม. ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ควบคู่ไปพร้อมกัน จึงได้ดำ�เนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนพร้อมกับการพัฒนาสังคมและใส่ใจดูแลต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำ�คัญ โดยเฉพาะชุมชนสังคมในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
รับผิดชอบ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงต่อเวลา ดังนั้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR ) จึงเป็นเรื่องที่ รฟม. ให้ความสำ�คัญ เนื่องจากเป็นปัจจัย
ในการเดินทางไปสู่เป้าหมายการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก และการเพิ่มคุณค่าในการบริหารจัดการองค์กรและโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ รฟม. ได้บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงานซึง่ เป็นหัวใจสำ�คัญในการขับเคลือ่ นความสำ�เร็จขององค์กร รวมทัง้ ปลูกฝัง
แนวคิดในการเป็นคนดีมจี ติ อาสาในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ รฟม. เชือ่ มัน่ ว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นสิง่ สำ�คัญ
ในการสานพลัง สร้างสิ่งดีให้แก่สังคม เพื่อนำ�ไปสู่การยกระดับชีวิตเมืองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมนวดคลายเครียด

รฟม. ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ค อลฟี ล ด์ เ พื่ อ คนตาบอดในพระราชู ป ถั ม ภ์ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
จัดกิจกรรมนวดคลายเครียด ภายใต้โครงการ Happy Workplace โดยนำ�ผู้พิการทางสายตาจากมูลนิธิคอลฟีลด์ฯ มาให้บริการนวด
คลายเครียดให้แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม. ทุกรอบ 2 เดือน ตลอดปีงบประมาณ 2559 รวมจำ�นวน 5 ครั้ง เพื่อเป็นการช่วย
ผ่อนคลายความเครียดจากการทำ�งานให้แก่พนักงาน รวมถึงเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้พิการที่เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคโลหิต

รฟม. ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม.
และเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ได้รว่ มสร้างมหากุศลบริจาคโลหิต เพือ่ สมทบคลังโลหิตของชาติ
โดยทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ ได้จัดรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สำ�หรับบริการ ณ ลานด้านหน้าอาคาร 1 รฟม. ทุกรอบ 3 เดือน
ตลอดปีงบประมาณ 2559
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กิจกรรมทำ�บุญวันเกิด

รฟม. จั ด กิ จ กรรมทำ � บุ ญ วั น เกิ ด ภายใต้ โ ครงการ Happy Workplace โดยนำ � พนั ก งานและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ รฟม.
ไปร่วมทำ�บุญไหว้พระ ณ วัดในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดจนร่วมทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาต่างๆ ซึ่งกิจกรรม
ทำ�บุญวันเกิดนี้จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมยุวทูต รฟม.

รฟม. ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของเยาวชนที่ จ ะเติ บ โตเป็ น พลั ง ของชาติ ใ นอนาคต จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมยุ ว ทู ต รฟม.
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2559 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี
โดยในงานได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า การประชาสัมพันธ์เส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต รวมถึงการจัด
กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า
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กิจกรรมชุมชนสดใสในแนวสายทาง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 รฟม. จัดกิจกรรมชุมชนสดใสในแนวสายทาง เพื่อสร้าง
สัมพันธไมตรีที่ดีกับประชาชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ณ ชุมชนสุนทรศาลทูล และสำ�นักงานองค์การบริหารส่วนตำ�บล
บางด้วน จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบเครื่องออกกำ�ลังกายให้แก่ชุมชน การอบรมเรื่อง “การดับเพลิง
ขั้นต้น การช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” รวมถึงบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี และการสอน
ทำ�กระเป๋าจากเศษผ้า ฯลฯ

กิจกรรม รฟม. ขบวนจิตอาสาพัฒนาสังคม ณ โรงเรียนวรรณวิทย์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 รฟม. จัดกิจกรรม รฟม. ขบวนจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยนำ�พนักงานและผู้ปฏิบัติงานให้ รฟม.
จำ�นวน 30 คน ไปทำ�กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกจิ กรรมปรับภูมทิ ศั น์สวนหย่อม ปรับปรุงห้องสมุด
ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ และบริจาคอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และอุปกรณ์อาชีวอนามัยให้แก่โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
191,928 บาท นอกจากนี้ รฟม. ได้มอบเงินรายได้จากการจำ�หน่ายเสื้อ 23 ปี รฟม. จำ�นวน 15,000 บาท เป็นค่าอาหาร
กลางวันนักเรียน
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กิจกรรมคิดส์สร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 และวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รฟม. จัดกิจกรรมคิดส์สร้างสรรค์ โดยนำ�นักเรียน/นักศึกษา
จากโรงเรียนและวิทยาลัยตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ ณ ศูนย์ซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้า และเยี่ยมชม
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และ บางซื่อ - ท่าพระ ณ อุโมงค์รถไฟฟ้าสถานีหัวลำ�โพง

กิจกรรม รฟม. ขบวนจิตอาสาพัฒนาสังคม
ณ โรงเรียนบ้านท่าแย้ จ. กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 รฟม. จัดกิจกรรม รฟม. ขบวนจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยได้สร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงห้องน้ำ�นักเรียน ปรับปรุงห้องสมุด บริจาคอุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าแย้ จ. กาญจนบุรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
200,000 บาท นอกจากนี้ รฟม. ยังได้มอบเสื้อและรองเท้ากีฬาซึ่งนำ�มาจากรายได้การจำ�หน่ายเสื้อ 23 ปี รฟม. รวมมูลค่า 35,700 บาท
ให้แก่นักเรียนทุกคน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จำ�เป็นด้านการศึกษาแก่เยาวชนในชนบทที่ยังขาดแคลน
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กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 รฟม. ร่วมกับ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำ�ปี 2559 เพื่อนำ�
คณะนักเรียนไปร่วมเรียนรูพ้ ธิ กี รรมทางพระพุทธศาสนาและร่วมสืบสานประเพณีไทย ณ วัดโพธิเ์ รียง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังนับเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง รฟม. วัด และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในแนวสายทางก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ อีกด้วย

กิจกรรม รฟม. ค้นคว้าหาคนดี

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 รฟม. จัดกิจกรรม รฟม. ค้นคว้าหาคนดี โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนของ
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. รวมถึงบุตรธิดาของพนักงาน รฟม. ทั้งนี้เพื่อเป็น
การสร้างโอกาสและความมั่นคงในการศึกษา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนในอนาคต และถือเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ
24 ปี วันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม.
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กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 24 ปี

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 รฟม. จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 โดยจัด
กิ จ กรรมทำ � บุ ญ เลี้ ย งพระเพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล และในโอกาสนี้ รฟม. ได้ บ ริ จ าคเงิ น ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ ค อลฟี ล ด์ เ พื่ อ คนตาบอดใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 885,400 บาท ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้แทน
หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำ�นวนมาก ณ อาคารสำ�นักงาน รฟม.

กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ บ้านหอมชื่น จ. ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 รฟม. จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำ�นักเรียนจำ�นวน
150 คน จากโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี โรงเรียนวัดราชสิทธาราม และโรงเรียนวัดท่าพระ ซึ่งอยู่บริเวณแนวสายทางก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาผ่านกิจกรรมเรียนรู้การทำ�ข้าวเปลือก
ให้เป็นข่าวสาร การทำ�ขนมต้ม และกิจกรรมผจญภัย อาทิ เก็บไข่ไก่ พายเรือ ณ บ้านหอมชื่น  อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี
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กิจกรรมสำ�คัญ

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำ�ปี 2558 ณ วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำ�ปี 2558 โดยมี พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม.
ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ตลอดจนข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำ�บลบางรักพัฒนา
อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ รฟม.  ได้ร่วมสมทบทุนบำ�รุงพระพุทธศาสนาเป็นจำ�นวนเงิน 1,488,843 บาท

110
รายงานประจำ�ปี
2559

รฟม. ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี
ในโอกาสประชุมหารือเพื่อติดตามเร่งรัดการดำ�เนินโครงการของ รฟม.

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. พร้อมด้วยนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
ผู้ว่าการ รฟม. และผู้บริหาร รฟม. ให้การต้อนรับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ในการประชุมหารือเพื่อติดตามเร่งรัดการดำ�เนินโครงการของ รฟม. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำ�นักงาน
รฟม. โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางในการปฏิบตั งิ านเพือ่ เร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ทัง้ 6 สายทาง
13 โครงการ เพื่อให้มีเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ในช่วงปี พ.ศ. 2559 และต้องการเห็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

รฟม. จัดพิธีเปิดการทดสอบเดินรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบ
เดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน ณ ศูนย์ซอ่ มบำ�รุง คลองบางไผ่ จ.นนทบุรี โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง
รองนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ
รฟม. นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้
ทดลองนั่งรถไฟฟ้าจากศูนย์ซ่อมบำ�รุงคลองบางไผ่ ไปยังสถานีตลาดบางใหญ่ ถือเป็นการเริ่มทดสอบการวิ่งบนเส้นทางที่จะให้บริการ
อย่างเป็นทางการ
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รฟม. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 รฟม. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่าง รฟม. และผู้สังเกตการณ์
ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงเตาปูน - ท่าพระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองประธานคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม คนที่ 2 (ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบการเงินการคลัง) เป็นประธานในพิธี และได้รบั เกียรติจาก นางปานจิต จินดากุล ผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวงคมนาคม ดร. มานะ นิมติ มงคล
เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมด้วย นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ รฟม. (บริหาร) และผู้สังเกตการณ์
เป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารสำ�นักงาน รฟม. โดยนับเป็นโครงการแรกที่จัดทำ�บันทึกข้อตกลง
คุณธรรมในงานคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดำ�เนินกิจการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

รฟม. ร่วมงานการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ
อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 2

เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครัง้ ที่ 2  เรือ่ ง “ผลิตชิน้ ส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้มาตรฐาน” โดยมี นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล
รองผู้ว่าการ รฟม. (กลยุทธ์และแผน) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ณ ชั้น 2
ของสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตเรลลิงค์ มักกะสัน
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กระทรวงคมนาคม รฟม. และกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือว่าด้วยแนวทางการดำ�เนินงานตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงคมนาคม รฟม. และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่าด้วยแนวทางการดำ�เนินงาน
ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง การมอบหมายให้ กทม. เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม
นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัด กทม. เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมด้วย
พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. และ ม.ร.ว. สุขมุ พันธ์ุ บริพตั ร ผูว้ า่ ราชการ กทม. ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามฯ
ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

รฟม. ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BEM)
ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 รฟม. ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BEM) ให้การต้อนรับ
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะกรรมาธิการการคมนาคม สนช. และคณะกรรมการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน โดยมี
พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. และนายพีระยุทธ สิงห์พฒ
ั นากุล ผูว้ า่ การ รฟม. พร้อมด้วย นายปลิว ตรีวศิ วเวทย์
ประธานกรรมการบริหาร BEM นำ�คณะทดลองโดยสารรถไฟฟ้า พร้อมนำ�เยี่ยมชมห้องควบคุมการเดินรถ ณ ศูนย์ซ่อมบำ�รุง
รถไฟฟ้าคลองบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี และเยี่ยมชมการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนด้วย
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เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ุ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กทม.
และ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาซื้อรถไฟฟ้า จำ�นวน 46 ขบวน
(184 ตู้) ระหว่างบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BTSC) บริษัท ซีเมนส์ จำ�กัด (Siemens) และ บริษัท วีอาร์อาร์ซี
(CRRC ChangChun Railway Vechicles Co.,Ltd.) ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ซึ่งกำ�ลังดำ�เนินการก่อสร้างโดย รฟม.

รฟม. เปิดให้ประชาชนร่วมทดลองโดยสารรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน

เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2559 พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. นายพีระยุทธ สิงห์พฒ
ั นากุล ผูว้ า่ การ รฟม.
พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร รฟม. และผูบ้ ริหาร BEM ร่วมทดลองโดยสารรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ - เตาปูน พร้อมกับประชาชนจำ�นวนมาก
ที่ให้ความสนใจร่วมทดลองโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ เป็นวันแรก ก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม
2559
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รฟม. จัดกิจกรรม Thankful MRT Purple Line

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Thankful MRT
Purple Line เพือ่ เป็นการขอบคุณประชาชนในพืน้ ทีต่ ามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่ - บางซือ่ ทีใ่ ห้ความร่วมมือ
และเข้าใจการดำ�เนินงานก่อสร้างโครงการจนแล้วเสร็จ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
เวสต์เกต ระหว่างวันที่ 20 – 26 มิถุนายน 2559

รฟม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเผชิญเหตุ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุ
ของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือเพือ่ เผชิญเหตุตามแผนบริหารความเสีย่ งและแผนเผชิญเหตุของระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ระหว่างกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม กรมประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
การรถไฟแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) โดยมี นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. ร่วมลงนาม
ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของระบบขนส่งสาธารณะ
ทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าสามารถแก้ไขและบรรเทาเหตุการณ์จนสามารถกลับมา
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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รฟม. เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 รฟม. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม อย่างเป็นทางการ ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร และศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยทรงกดปุ่มระบบคอมพิวเตอร์
เปิดการเดินรถไฟฟ้าจากในห้องควบคุมการเดินรถไฟฟ้า และเสด็จพระราชดำ�เนินกลับ ทั้งนี้รายได้จากค่าโดยสารในวันแรก
ของการเปิดให้บริการโดยไม่หักค่าใช้จ่าย รฟม. นำ�ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

รฟม. ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ
84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. นายพีระยุทธ สิงห์พฒ
ั นากุล ผูว้ า่ การ รฟม.
และคณะผูบ้ ริหาร รฟม.  เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสวันพระราชสมภพ
84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำ�นึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิ์ พระบรมราชินนี าถ ได้ทรงมีตอ่ ปวงชนชาวไทยตลอดมา ในการนี้ รฟม. ซึง่ เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม จึงขอร่วมน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ รฟม.
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รฟม.
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งได้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยได้มีการพิจารณานโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม่ำ�เสมอ มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำ�งบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญ
อย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในรายงานประจำ�ปี 2559 โดยผู้สอบบัญชี (สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว
คณะกรรมการ รฟม. ได้จัดให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตหรือดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
คณะกรรมการ รฟม. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นอิสระกำ�กับดูแล สอบทาน
ความน่ าเชื่ อถือ และความถูก ต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้ง ประเมิน ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการ รฟม. มีความเห็นว่า งบการเงินของ รฟม. สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน
เชือ่ ถือได้ สมเหตุสมผล ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยมีการใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม ซึง่ เป็นการถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      

  พลเอก

(ยอดยุทธ  บุญญาธิการ)
                         (นายพีระยุทธ  สิงห์พัฒนากุล)
ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย                         ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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รายงานผลการดำ�เนินการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำ�เนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย กรรมการของการรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย (รฟม.) จำ � นวน
6 ท่ า น ที่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะทำ � หน้ า ที่ ช่ ว ยคณะกรรมการ รฟม. รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การ
กำ�กับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบและนโยบาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ รฟม. ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ รฟม. และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
1) ตามคำ�สั่ง รฟม. ที่ 441/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 และคำ�สั่ง รฟม. ที่
345/2558 เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ สั่ง ณ วันที่ 9 กันยายน 2558 ได้แก่
นายไกร ตั้งสง่า
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการตรวจสอบ
นางรวีวรรณ ภูริเดช
กรรมการตรวจสอบ
โดยนางรวีวรรณ ภูริเดช มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายไกร ตั้งสง่า มีผลตั้งแต่
วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และนายยุทธนา หยิมการุณ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2559
2) ตามคำ�สั่ง รฟม. ที่ 124/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สั่ง ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้แก่
นายธนา จานุสรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการตรวจสอบ
นางรวีวรรณ ภูริเดช
กรรมการตรวจสอบ
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวลดาวัลย์ คำ�ภา
กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 ถึงปัจจุบัน
โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
(สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ตามระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องรวม 5 ครั้ง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance)
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ รฟม. ทุกครั้ง สรุปสาระสำ�คัญ ได้ดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำ�ปี ร่วมกับสำ�นักตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี
และฝ่ายบริหาร รวมถึงพิจารณาการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินของ รฟม. ในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ และให้
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากระบวนการจัดทำ�งบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ เพียงพอ มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำ�เนินงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงองค์กร และการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ลดหรือควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไม่สง่ ผลกระทบต่อ รฟม. พร้อมทัง้
ได้เสนอแนะแนวทางเพื่อให้เกิดระบบการควบคุมที่รัดกุม ป้องกันความเสี่ยง ความเสียหาย และการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น และได้เห็น
ความสำ�คัญเรื่องจรรยาบรรณภายในขององค์กร ซึ่งต้องจัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้เห็นความสำ�คัญของหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรับทราบ
การสอบทานการดำ�เนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำ�สั่งที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมถึงมีการสอบทานและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายในการดำ�เนินงานด้านคดีของ รฟม. ที่มีมูลเกิดจากการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และคดีอื่นๆ
การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และอนุมัติกฎบัตรของสำ�นักตรวจสอบ ประจำ�ปี 2559 และได้สอบทานให้ รฟม.
มีระบบการตรวจสอบภายในทีด่ ี โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ ความเหมาะสมของโครงสร้างสำ�นักตรวจสอบ
ความเป็นอิสระของสำ�นักตรวจสอบ การพัฒนาความรู้ ทักษะของพนักงานตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง จากแผนการพัฒนา แผนการสรรหา
และการหมุนเวียนบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร การประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร และมีการกำ�หนดดัชนีวดั ผล
การปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบของผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ ซึ่งจากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า รฟม. มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ ทั้งในด้านบุคลากรและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับ
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การหารือร่วมผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี (สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เกี่ยวกับขอบเขต และแนวทาง
ในการสอบบัญชี ข้อตรวจพบและข้อเสนอ เพือ่ ให้เกิดการประสานงานทีด่ ี ไม่ให้เกิดการปฏิบตั งิ านตรวจสอบทีซ่ �้ำ ซ้อนกัน และช่วยติดตาม
การปรับปรุงการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
การหารือกับผู้ว่าการ รฟม. และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้ว่าการ รฟม. และผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ รฟม. เพื่อหาแนวทางป้องกัน และเสนอแนะการแก้ไข มิให้เกิดผลกระทบต่อ รฟม.
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำ�เสนอคณะกรรมการ รฟม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รวมทั้งมีการประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และได้เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดย รฟม. เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รฟม. เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,800,000 บาท

สรุป

ผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบของสำ�นักตรวจสอบได้น�ำ เสนอและผ่านการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้แจ้ง
คณะกรรมการ รฟม. ทราบทุกครั้ง พร้อมทั้งส่งเรื่องให้ ผวก. นำ�ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และพบว่า รฟม. ได้ดำ�เนินการ/อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งส่งผลให้ รฟม. ได้รับประโยชน์ และสามารถปรับปรุงการดำ�เนินงานให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ รฟม. กำ�หนดไว้

(นายธนา จานุสรณ์)
        ประธานกรรมการตรวจสอบ
    กันยายน 2559
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็น เพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้สำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชี ที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนอ
งบการเงินโดยรวม
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่
30 กันยายน 2559 และผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

(นางเกล็ดนที มโนสันติ์)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินที่ 5

(นางกฤติยาภรณ์ เพ็ชรช่วย)
ผู้อำ�นวยการกลุ่ม
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2559

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินอุดหนุนค้างรับจากรัฐบาลที่ถึงกำ�หนด
รับชำ�ระในหนึ่งปี
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย
เงินฝากธนาคาร-ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เงินจ่ายล่วงหน้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7.1
7.2

2,991,971,304.44
221,217,855.32

7.6
7.3
7.4
7.5

8,187,682,815.93
132,707,982.56
1,053,546,401.68
347,555,416.91
12,934,681,776.84

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14

2558

2,396,424,848.13
110,929,149.32

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2559

2558

2,991,971,304.44
221,217,855.32

2,396,424,848.13
110,929,149.32

2,576,388,776.66
8,187,682,815.93
175,732,161.11
132,707,982.56
1,089,461,109.32
1,053,546,401.68
275,991,502.72
347,555,416.91
6,624,927,547.26 12,934,681,776.84

2,576,388,776.66
175,732,161.11
1,089,461,109.32
275,991,502.72
6,624,927,547.26

84,991,360,659.44 43,102,436,434.55 84,991,360,659.44 43,102,436,434.55
3,380,878,929.72
5,126,379,275.42
3,380,878,929.72
5,126,379,275.42
870,764,262.88
675,740,287.46
1,256,259,584.00
1,105,375,000.00
278,649,454.05
272,041,102.06
278,649,454.05
272,041,102.06
217,515,062,488.06 183,128,414,301.25 217,515,062,488.06 183,128,414,301.25
2,406,386.64
6,759,305.61
2,406,386.64
6,759,305.61
1,856,083,206.10
1,845,940,046.78
1,856,083,206.10
1,845,940,046.78
29,957,622.18
32,489,252.34
29,957,622.18
32,489,252.34
4,336,768,566.10
275,978,454.38
4,336,768,566.10
275,978,454.38
313,261,931,575.17 234,466,178,459.85 313,647,426,896.29 234,895,813,172.39
326,196,613,352.01 241,091,106,007.11 326,582,108,673.13 241,520,740,719.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

2559

2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2559

2558

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้งานระหว่างก่อสร้าง
7.15
1,945,089,019.66
1,723,289,627.88
1,945,089,019.66
1,723,289,627.88
เจ้าหนี้อื่น
7.16
516,946,969.69
108,588,874.23
516,946,969.69
108,588,874.23
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี 		 10,872,285,044.43 24,664,945,005.27 10,872,285,044.43 24,664,945,005.27
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
7.17
871,620,985.89
1,133,721,072.51
871,620,985.89
1,133,721,072.51
ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า
7.18
1,935,264.25
2,087,013.00
1,935,264.25
2,087,013.00
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย
7.3
132,707,982.56
175,732,161.11
132,707,982.56
175,732,161.11
เงินวางค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจ่าย
7.4
1,053,546,401.68
1,089,461,109.32
1,053,546,401.68
1,089,461,109.32
เงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงาน		
366,674,409.64
395,985,699.03
366,674,409.64
395,985,699.03
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 		
16,535,867.68
20,629,427.02
16,535,867.68
20,629,427.02
รวมหนี้สินหมุนเวียน
15,777,341,945.48 29,314,439,989.37 15,777,341,945.48 29,314,439,989.37
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้
7.19 167,539,532,866.05 102,077,905,004.11 167,539,532,866.05 102,077,905,004.11
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า
7.20
14,575,952,255.21
14,575,952,255.21
เงินกู้ยืมระยะยาว
7.21 114,306,913,385.21 93,357,758,793.26 114,306,913,385.21 93,357,758,793.26
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
7.22
217,906,052.43
173,542,598.57
217,906,052.43
173,542,598.57
หนี้สินทางการเงิน		
774,086,567.90
774,086,567.90
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
296,640,304,558.90 196,383,292,963.84 296,640,304,558.90 196,383,292,963.84
รวมหนี้สิน
312,417,646,504.38 225,697,732,953.21 312,417,646,504.38 225,697,732,953.21
ส่วนของเจ้าของ
ทุน		
945,955,000.00
945,955,000.00
945,955,000.00
945,955,000.00
กำ�ไรสะสม		 12,833,011,847.63 14,447,418,053.90 13,218,507,168.75 14,877,052,766.44
รวมส่วนของเจ้าของ
13,778,966,847.63 15,393,373,053.90 14,164,462,168.75 15,823,007,766.44
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
326,196,613,352.01 241,091,106,007.11 326,582,108,673.13 241,520,740,719.65
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					

(นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล)
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(นางณฐมณ บุนนาค)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

2559

2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2559

2558

รายได้
รายได้จากเงินอุดหนุน
7.23
4,983,940,543.80
4,532,146,986.88
4,983,940,543.80
4,532,146,986.88
รายได้จากการให้สัมปทาน
7.24
1,110,066,391.84
1,017,594,378.83
1,110,066,391.84
1,017,594,378.83
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
7.25
203,537,866.02
154,943,606.46
203,537,866.02
154,943,606.46
กำ�ไรจากเงินลงทุน		
150,884,584.00
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
345,775,125.50
รายได้อื่น
7.26
87,420,011.44
50,861,840.42
238,171,161.52
50,861,840.42
รวมรายได้
6,730,739,938.60 5,755,546,812.59 6,686,600,547.18 5,755,546,812.59
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		
625,708,581.40
539,172,949.83
625,708,581.40
539,172,949.83
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำ�หน่ายและสิทธิตัดจ่าย		
2,227,324,405.86
1,915,819,039.73
2,227,324,405.86
1,915,819,039.73
ค่าใช้จ่ายอื่น
7.27
732,350,414.53
329,735,311.74
732,350,414.53
329,735,311.74
ขาดทุนจากเงินลงทุน		
1,882,125,000.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
7.28
2,952,239,936.05
518,072,188.52
2,952,239,936.05
518,072,188.52
ต้นทุนทางการเงิน
7.29
1,808,058,623.91
1,741,370,352.80
1,808,058,623.91
1,741,370,352.80
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
83,293,001.02
รวมค่าใช้จ่าย
8,345,681,961.75 5,127,462,843.64 8,345,681,961.75 6,926,294,842.62
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
(1,614,942,023.15)
628,083,968.95 (1,659,081,414.57) (1,170,748,030.03)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
535,816.88
(52,864.19)
535,816.88
(52,864.19)
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
(1,614,406,206.27)
628,031,104.76 (1,658,545,597.69) (1,170,800,894.22)
													
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้									

(นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล)
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(นางณฐมณ บุนนาค)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
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2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
        ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
- ปรับปรุงค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปี 2548 - 2557
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

   กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

945,955,000.00

13,782,269,579.43

14,728,224,579.43

945,955,000.00
945,955,000.00

37,117,369.71
13,819,386,949.14
628,031,104.76
14,447,418,053.90

37,117,369.71
14,765,341,949.14
628,031,104.76
15,393,373,053.90

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
945,955,000.00
14,447,418,053.90
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
(1,614,406,206.27)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
945,955,000.00
12,833,011,847.63
			
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้								

(นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล)
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

        รวม

15,393,373,053.90
(1,614,406,206.27)
13,778,966,847.63

(นางณฐมณ บุนนาค)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
        ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี
- ปรับปรุงค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปี 2548 - 2557
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

   กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

945,955,000.00

16,010,736,290.95

16,956,691,290.95

945,955,000.00
945,955,000.00

37,117,369.71
16,047,853,660.66
(1,170,800,894.22)
14,877,052,766.44

37,117,369.71
16,993,808,660.66
(1,170,800,894.22)
15,823,007,766.44

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
945,955,000.00
14,877,052,766.44
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
(1,658,545,597.69)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
945,955,000.00
13,218,507,168.75
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้								

(นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล)
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

        รวม

15,823,007,766.44
(1,658,545,597.69)
14,164,462,168.75

(นางณฐมณ บุนนาค)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
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งบกระแสเงินสด
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สำ�หรับปีเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

2559

2559

2558

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		 (1,614,406,206.27) 628,031,104.76 (1,658,545,597.69) (1,170,800,894.22)
รายการปรับกระทบกำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
		 เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
			 ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำ�หน่ายและสิทธิตัดจ่าย
2,227,324,405.86 1,915,819,039.73 2,227,324,405.86 1,915,819,039.73
			 (กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
29,558,673.50 (16,361,372.61)
29,558,673.50
(16,361,372.61)
			 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		 2,922,681,262.55 534,433,561.13 2,922,681,262.55
534,433,561.13
			 ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์		
22,404.27
22,404.27
			 (กำ�ไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน		
(150,884,584.00) 1,882,125,000.00
			 ส่วนแบ่ง (กำ�ไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน
			 ตามวิธีส่วนได้เสีย		 (345,775,125.50)
83,293,001.02
			 รายได้เงินปันผล				 (150,751,150.08)
			 ดอกเบี้ยรับ		
(35,680,333.72) (36,993,117.87)
(35,680,333.72)
(36,993,117.87)
			 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		
52,333,423.39
28,137,673.65
52,333,423.39
28,137,673.65
			 (กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
			 คณิตศาสตร์ประกันภัย		
(535,816.88)
52,864.19
(535,816.88)
52,864.19
			 ต้นทุนทางการเงิน		 1,808,058,623.91 1,741,366,452.80 1,808,058,623.91 1,741,366,452.80
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน						
		 สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน		 5,043,558,906.84 4,877,801,611.07 5,043,558,906.84 4,877,801,611.07
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
			 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		 (108,150,544.21)
23,457,416.58 (108,150,544.21)
23,457,416.58
			 เงินอุดหนุนค้างรับจากรัฐบาล		 (46,986,386,464.86) 3,083,359,536.20 (46,986,386,464.86) 3,083,359,536.20
			 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
33,151,641.33 262,654,548.67
33,151,641.33
262,654,548.67
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
			 เจ้าหนี้อื่น		
405,853,981.80
16,647,105.67
405,853,981.80
16,647,105.67
			 ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า		
(151,748.75)
(151,748.75)
(151,748.75)
(151,748.75)
			 เงินประกันสัญญาและเงินประกันผลงาน		
(29,311,289.39) (275,611,052.70)
(29,311,289.39) (275,611,052.70)
			 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
(4,093,559.34)
(9,885,480.53)
(4,093,559.34)
(9,885,480.53)
			 รายได้รอการรับรู้		 64,947,796,062.64 1,800,490,694.66 64,947,796,062.64 1,800,490,694.66
			 เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
(7,434,152.65)
(6,038,791.81)
(7,434,152.65)
(6,038,791.81)
เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน
			 เงินสดรับจากดอกเบี้ย		
34,497,736.93
36,114,906.66
34,497,736.93
36,114,906.66
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำ�เนินงาน  
23,329,330,570.34 9,808,838,745.72 23,329,330,570.34 9,808,838,745.72
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

127
รายงานประจำ�ปี
2559

งบกระแสเงินสด
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

2559

2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
			 เงินสดรับจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน		
39,590.48
39,590.48
			 เงินปันผลรับจากเงินลงทุน		
150,751,150.08
150,751,150.08
			 จ่ายเงินจ่ายล่วงหน้า		
(3,474,112.15) (2,555,286,073.56)
(3,474,112.15) (2,555,286,073.56)
			 จ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดิน 		 (2,355,762,716.31) (1,520,832,199.37) (2,355,762,716.31) (1,520,832,199.37)
			 จ่ายเงินค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า		 (14,365,526,330.44) (12,808,363,496.01) (14,365,526,330.44) (12,808,363,496.01)
			 จ่ายเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์		
(35,688,423.78) (17,818,814.78)
(35,688,423.78)
(17,818,814.78)
			 จ่ายเงินค่าสิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
(10,143,159.32) (66,088,580.03)
(10,143,159.32)
(66,088,580.03)
			 จ่ายเงินเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
(12,629,345.79)
(3,410,654.21)
(12,629,345.79)
(3,410,654.21)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   
(16,632,472,937.71) (16,971,760,227.48) (16,632,472,937.71) (16,971,760,227.48)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
		
				 รับเงินกู้ยืมระยะยาว		 37,698,592,085.10 35,264,733,621.87 37,698,592,085.10 35,264,733,621.87
				 จ่ายชำ�ระเงินกู้		 (39,964,916,876.25) (24,060,847,457.18) (39,964,916,876.25) (24,060,847,457.18)
				 จ่ายดอกเบี้ย		 (3,834,986,385.17) (3,170,287,007.37) (3,834,986,385.17) (3,170,287,007.37)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
(6,101,311,176.32) 8,033,599,157.32 (6,101,311,176.32) 8,033,599,157.32
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
595,546,456.31 870,677,675.56 595,546,456.31 870,677,675.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
2,396,424,848.13 1,525,747,172.57 2,396,424,848.13 1,525,747,172.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
7.1
2,991,971,304.44 2,396,424,848.13 2,991,971,304.44 2,396,424,848.13
										
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด						
การลงทุนในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าจากเงินจ่ายล่วงหน้า 1,748,974,457.85 1,994,206,898.04 1,748,974,457.85 1,994,206,898.04
การลงทุนในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโดยที่ยังไม่ได้ชำ�ระ		 16,270,033,349.95 1,318,840,081.98 16,270,033,349.95 1,318,840,081.98
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้									

(นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล)
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)
รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(นางณฐมณ บุนนาค)
ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รักษาการแทน รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (การเงิน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ
1
2
3
		
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3
		
7.4
		
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

1. ข้อมูลทั่วไป

         สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงิน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่
การจัดประเภทรายการใหม่
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย/
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย
เงินฝากธนาคาร – ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน/
เงินวางค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินอุดหนุนค้างรับจากรัฐบาล
เงินจ่ายล่วงหน้า
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

        หมายเหตุ
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32

        สารบัญ
สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้งานระหว่างก่อสร้าง
เจ้าหนี้อื่น
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
ค่าตอบแทนสิทธิรับล่วงหน้า
รายได้รอการรับรู้
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้จากเงินอุดหนุน
รายได้จากการให้สัมปทาน
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ผลการดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้า
วันที่ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่งบการเงิน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2543 ตามพระราชบัญญัตกิ ารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
โดยรับโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบ ตลอดจนงบประมาณขององค์การรถไฟฟ้ามหานคร ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร
พ.ศ. 2535 ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ดำ�เนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำ�หนดโดยพระราชกฤษฎีกาหรือระหว่างจังหวัด
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ�โครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3. ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า
สำ�นักงานตั้งอยู่ เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 รฟม. ได้ให้สัมปทานระบบรถไฟฟ้ากับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) เป็นผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและให้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายหัวลำ�โพง - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ - บางซือ่ ) ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สัญญาสัมปทาน)
กำ�หนดให้สัมปทานระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และมีการเปิดเดินรถเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547
ภายใต้สัญญาสัมปทานกำ�หนดให้ BMCL จ่ายเงินตอบแทนให้แก่ รฟม. ตามอัตราที่ระบุในสัญญา ประกอบด้วย เงินตอบแทนค่าโดยสาร เงินตอบแทน
จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เงินตอบแทนจากกำ�ไรที่เกินอัตรากำ�หนดและส่วนแบ่งของผลประโยชน์ในกรณีที่ BMCL กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ�กว่าที่ระบุในสัญญา
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เห็นชอบให้บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) และบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BECL)
ควบบริษัทเป็นบริษัทใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีชื่อว่า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BEM) การควบบริษัทดังกล่าวมีผลทำ�ให้สัญญา
สัมปทานของ BMCL ตกเป็นสิทธิของ BEM ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (1) สัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และ
(2) สัญญาที่ 4 สัมปทานสำ�หรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปูน) ฉบับวันที่
30 ธันวาคม 2555 ของสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ สัมปทานสำ�หรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการ
การเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปูน) ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 (สัญญาสัมปทานสำ�หรับการลงทุน) สัญญาสัมปทานสำ�หรับการลงทุน
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม กำ�หนดให้สัมปทานระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และมีการเปิดเดินรถเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
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2. เกณฑ์การจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงิน

งบการเงินนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความถึงมาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกภายใต้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท มีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
		 - กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและข้อผิดพลาด
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ภาษีเงินได้
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สัญญาเช่า
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง รายได้
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การบัญชีส�ำ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การบัญชีและรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง กำ�ไรต่อหุ้น
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
		 (ปรับปรุง 2557)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ
		 (ปรับปรุง 2557)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย
		 (ปรับปรุง 2557)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
		 (ปรับปรุง 2557)		
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
		 (ปรับปรุง 2557)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง ส่วนงานดำ�เนินงาน
		 (ปรับปรุง 2557)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม
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2559
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่อง การร่วมการงาน
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล –
		 (ปรับปรุง 2557)		
กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาเช่าดำ�เนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
		 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
เรื่อง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
		 (ปรับปรุง 2557)			
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
		 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 (ปรับปรุง 2557)
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
		 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
		 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
		 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)		
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
		 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
		 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
		 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)		
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
		 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
		 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�
		 ฉบับที่ 14 		
ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
				
เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
		 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
		 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
		 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
		 ฉบับที่ 20		
ผู้บริหารของ รฟม. ได้นำ�มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ การตีความที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินสำ�หรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว
มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
		 - กรอบแนวคิดสำ�หรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน

131
รายงานประจำ�ปี
2559
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)		
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)		
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)		
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)		
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)		
การตีความมาตรฐานการบัญชี
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)

สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางการบัญชีผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีส�ำ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการ ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กำ�ไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
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2559
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2558)		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		 ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)		
				
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
		 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)		

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์
ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นำ�ส่งรัฐ

มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการบัญชี
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การนำ�เสนองบการเงิน
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ภาษีเงินได้
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สัญญาเช่า
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง รายได้
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2559
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
		 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)		
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)
		 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง
		 (ปรับปรุง 2559)		

ผลประโยชน์พนักงาน
การบัญชีส�ำ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
กำ�ไรต่อหุ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสำ�หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและดำ�เนินงานที่ยกเลิก
การสำ�รวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดำ�เนินงาน
งบการเงินรวม
การร่วมการงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
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2559
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
		 (ปรับปรุง 2559)		
		 - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
		 (ปรับปรุง 2559)		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
		 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)		
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
		 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
		 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
		 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)		
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
		 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
		 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ�และปฏิสัมพันธ์
		 ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)		
ของรายการเหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
				
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
		 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
		 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
		 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
		 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)		
		 - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง เงินที่นำ�ส่งรัฐ
		 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)		
ผู้บริหารของ รฟม. ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบ
ที่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินที่นำ�เสนอ

4. การจัดประเภทรายการใหม่

งบการเงินสำ�หรับปีส้นิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสำ�หรับปีส้นิ สุดวันที่
30 กันยายน 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน
									
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เจ้าหนีอ้ น่ื
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จา่ ยอืน่
ต้นทุนทางการเงิน

ตามทีร่ ายงานไว้เดิม           จัดประเภทใหม่
349.62
892.69

108.59
1,133.72

329.74
1,741.36

329.73
1,741.37
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5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนในรอบระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีภาระผูกพัน
5.2 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำ�นวนเงินที่เหลือหักด้วย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทาน
ยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนีก้ ารค้าโดยประมาณ
ขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้สูญ ที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
5.3 เงินอุดหนุนค้างรับจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วย
		 5.3.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ซงึ่ รฟม. มีความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของเงินอุดหนุนทีก่ �ำ หนดไว้
และจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น จึงรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้คู่กับเงินอุดหนุนค้างรับจากรัฐบาล และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนในแต่ละงวดอย่างเป็นระบบ ดังนี้
			
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ เป็นค่าจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้เงินอุดหนุนตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทอี่ ยูบ่ นทีด่ นิ ทีถ่ กู จัด
กรรมสิทธิ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับเงินอุดหนุนที่กำ�หนดไว้สำ�หรับที่ดินดังกล่าว
				 กรณีที่ดินซึ่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
			
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ ใช้ส�ำ หรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้เงินอุดหนุนตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เมือ่ โครงการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งานตามประสงค์ กรณีอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ไม่เท่ากัน ต้องปันส่วนรายได้รอการรับรู้ให้กับสินทรัพย์แต่ละประเภท
ตามสัดส่วนของราคาทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภท
		 5.3.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อดำ�เนินงาน รับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนทั้งจำ�นวนในงวดที่ได้รับ ประกอบด้วย
			
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
			
(2) เงินอุดหนุนเพื่อชำ�ระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้และดอกเบี้ยจ่ายสำ�หรับเจ้าหนี้เพื่อโครงการรถไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
			
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาภายหลังโครงการรถไฟฟ้าเปิดให้บริการ
5.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
แสดงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียตามสัดส่วนของการลงทุนในบริษทั ร่วม งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า
จากการปรับลดมูลค่าเงินลงทุน
5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงรายการตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และรายจ่ายเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ แสดงรายการตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือได้มา
ของสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์
อุปกรณ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 30,000 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำ�นวน และจัดทำ�ทะเบียนคุมยอดไว้
สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า แสดงมูลค่าตามราคาทุนที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จหักค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนที่ได้มา หรือก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงต้นทุน
การกู้ยืมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างจนถึงวันที่ก่อสร้างสินทรัพย์แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
งานระหว่างก่อสร้าง เป็นรายการที่ตั้งขึ้นเพื่อสะสมต้นทุนสินทรัพย์ถาวร ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างโดยรวมค่าใช้จ่ายและต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การก่อสร้าง รับรู้รายการ ณ วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างหรือตามเงื่อนไขในการส่งมอบ
โดยบันทึกด้วยราคาทุน
สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาคและนำ�มาใช้ในการดำ�เนินงาน รับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้ โดยรับรู้เป็นรายได้อื่นตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์
5.6 ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคา คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยไม่มีราคาซาก ดังนี้
		 ประเภทสินทรัพย์
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและส่วนปรับปรุง			
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			
ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง			
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
ระบบลิฟต์โดยสาร			
ระบบโสตทัศนูปกรณ์			
ระบบงานครุภัณฑ์			
ยานพาหนะ			
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			

อายุการใช้งาน (ปี)
20
20
20
10
10
10
10
5
5
5
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		 ประเภทสินทรัพย์
สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า
โครงสร้างงานโยธาและงานสถาปัตยกรรม
		 อุโมงค์ทางวิ่ง			
		 โครงสร้างสถานีและทางเข้า-ออกสถานี และโครงสร้างอาคารศูนย์ซ่อม
		 ชานชาลาคอนกรีตยกระดับ คลอง สะพาน และเขื่อน			
		 งานสถาปัตยกรรมทางเข้า-ออกและงานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่ง รั้วทางเดินเท้า
		 ป้อมยามและประตู ที่สถานี ศูนย์ซ่อมและอาคารจอดแล้วจร		
ระบบการเดินรถ
		 ขบวนรถไฟฟ้า			
		 ระบบอาณัติสัญญาณ			
		 ระบบจ่ายไฟฟ้า			
		 อุปกรณ์ ซ่อมบำ�รุงรถไฟฟ้าและระบบประตูชานชาลา			
ระบบราง
		 รางรถวิ่งในอุโมงค์ รางรถวิ่งในสายทางและศูนย์ซ่อม			
		 รางจ่ายกระแสไฟฟ้าในอุโมงค์ ในสายทางและศูนย์ซ่อม			
		 ระบบอุปกรณ์เครื่องยึดเหนี่ยวรางในสายทางและศูนย์ซ่อม		
		 คอนกรีตวางรางและถนนคอนกรีต			
ระบบเครื่องกลและไฟฟ้าที่สถานี ศูนย์ซ่อม และอาคารจอดแล้วจร
		 ลิฟต์และบันไดเลื่อน			
		 ระบบระบายอากาศ และระบบเครื่องปรับอากาศ			
		 ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้ากำ�ลัง ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
		 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบควบคุมควัน			
		 ระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ� และระบบสุขาภิบาล		
		 ระบบแสงสว่าง และระบบสื่อสาร			

อายุการใช้งาน (ปี)
100
100
80 - 100
20
30
30
15
30
25 – 40
20 – 30
10
20 - 75
20
20
20
20
20
15 - 20

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน คือ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์โปรแกรมทีร่ ะบุได้ และมีเอกลักษณ์เฉพาะงานของโปรแกรม
ที่สามารถแยกออกจากตัวคอมพิวเตอร์ได้ สามารถระบุต้นทุนได้แน่นอน แสดงรายการตามราคาทุน หักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
การตัดจำ�หน่ายคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานในระยะเวลา 5 ปี
รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนาและบำ�รุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.8 สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
แสดงรายการตามราคาทุน โดยสิทธิการใช้พื้นที่ของที่ดินทั้งบนดินและใต้ดินไม่มีข้อกำ�หนดเรื่องระยะเวลาการใช้จึงไม่มีการตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
5.9 สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี
แสดงรายการตามราคาทุน หักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยการตัดจำ�หน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุสัญญาเช่า
5.10 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่เกิดรายการ
ยกเว้นเงินกู้ยืมต่างประเทศระยะยาวที่มีการทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) บันทึกโดยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ณ วันรับเงิน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิน้ งวดบัญชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราปิดทีเ่ ป็นอัตราซือ้ ถัวเฉลีย่ และขายถัวเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น กำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.11 เครื่องมือทางการเงิน
รฟม. ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อหนี้สิน โดยมีเครื่องมือที่สำ�คัญคือ สัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเยน เป็นสกุลเงินบาท
5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานของ รฟม. ประกอบด้วย โครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์
โครงการสมทบเงิน
		 โครงการสมทบเงิน รฟม. ได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยได้จ่ายเงินสมทบให้กับ
กิจการที่แยกต่างหาก โดย รฟม. ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายชำ�ระเพิ่มเติมจากที่ได้สมทบไว้แล้ว หากกองทุนไม่มีสินทรัพย์
เพียงพอที่จะจ่ายชำ�ระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงานทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน
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โครงการผลประโยชน์
		 โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการทีไ่ ม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะกำ�หนดจำ�นวนผลประโยชน์ทพี่ นักงานจะได้รบั เมือ่ เกษียณอายุ
ซึ่งจะอยู่กับปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย เช่น อายุพนักงาน อายุการทำ�งาน และค่าตอบแทน เป็นต้น
		 รฟม. จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน โครงการเกษียณอายุ กรณีพนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยผลประโยชน์ของโครงการที่พนักงาน
จะได้รบั คือ เงินตอบแทนซึง่ เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายแรงงานไทย โดยจำ�นวนเงินดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั
ฐานเงินเดือนและจำ�นวนปีที่พนักงานทำ�งานให้ รฟม. นับถึงวันที่สิ้นสุดการทำ�งานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ กรณีพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี ได้รับ
ค่าตอบแทนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน และกรณีพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
		 หนีส้ นิ ซึง่ เกิดจากข้อกำ�หนดทีเ่ ป็นผลจากผลประโยชน์หลังออกจากงานดังกล่าวคำ�นวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวกำ�หนดโดยการคิดลด กระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วยอัตรา
ดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลซึง่ เป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ทจี่ ะต้องจ่ายให้แก่พนักงาน รวมทัง้ มีเงือ่ นไขและวันครบกำ�หนดใกล้เคียงกับเงือ่ นไขของภาระผูกพัน
ของผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณ
		 กำ�ไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงานจะรับรูเ้ ป็นกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในงวดทีเ่ กิด
รายการ
5.13 การรับรู้รายได้
รายได้เงินอุดหนุน
		 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ ซึง่ รฟม. มีความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของเงินอุดหนุนทีก่ �ำ หนดไว้
และจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น รับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้คู่กับเงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล และทยอยรับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนในแต่ละงวดอย่างเป็นระบบ
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อดำ�เนินงาน รับรู้เป็นรายได้เงินอุดหนุนทั้งจำ�นวนเมื่อได้รับอนุมัติคำ�ขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง ในงวดที่ได้รับ
รายได้จากการให้สัมปทาน
รายได้ตามสัญญาสัมปทาน ประกอบด้วย เงินตอบแทนจากค่าโดยสาร และเงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ รับรู้ตามอัตราค่าตอบแทนที่ระบุไว้ในสัญญา
รายได้ตามสัญญาสัมปทานสำ�หรับการลงทุน ประกอบด้วย รายได้คา่ โดยสารและค่าธรรมเนียมจากการจำ�หน่ายบัตรโดยสารและเหรียญโดยสาร รับรูเ้ มือ่ มีการให้
บริการแก่ผโู้ ดยสารแล้ว รายได้จากการจำ�หน่ายบัตรโดยสารประเภทสะสมมูลค่าทีย่ งั ไม่ได้รบั รูร้ ายได้ จะบันทึกเป็นรายได้คา่ โดยสารรับล่วงหน้า ซึง่ แสดงเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
รายได้จากแผงค้า และรายได้จากการอนุญาตให้ใช้อสังหาริมทรัพย์ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
รายได้จากการให้บริการจอดรถ รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการให้บริการ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายได้อื่นๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.14 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.15 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมเงินกู้ และต้นทุนอืน่ ทีเ่ กิดจากการกูย้ มื โดยต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิต
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ดังกล่าว จนกระทั่งการดำ�เนินการส่วนใหญ่ที่จำ�เป็นในการเตรียม การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์เสร็จสิ้นลง อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนที่ใช้คำ�นวณต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ คือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของยอดเงินกู้
ในระหว่างปี ในกรณีที่เงินกู้ยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย์ จำ�นวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้นเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจริง
ในระหว่างปีของเงินกู้นั้นหักด้วยรายได้ที่เกิดจากการนำ�เงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนเป็นการชั่วคราว
ต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
5.16 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2538 รฟม. ได้จัดตั้ง “กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” (กองทุนฯ)
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 - 11 ของเงินเดือน โดย รฟม. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ
ให้พนักงานที่เป็นสมาชิกแต่ละรายในอัตราร้อยละ 9 - 11 ของเงินเดือน
รฟม. รับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ กองทุนฯ นี้แยกจาก รฟม. และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพภายใต้การกำ�กับดูแล
ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ได้มีการแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ ให้ปรับอัตราเงินสมทบของสมาชิก ดังนี้
อายุการทำ�งาน
อัตราร้อยละของเงินเดือน
ไม่เกิน 10 ปี		
9
เกินกว่า 10 ปี		
10
เกินกว่า 20 ปี		
11
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5.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์
รฟม. มีการทบทวนการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำ�นวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่า
จากการใช้สนิ ทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุม่ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาได้เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซง่ึ รับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
5.18 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ รฟม. หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุม รฟม. หรือถูกควบคุมโดย รฟม. ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ รฟม. ซึ่งหมายความรวมถึงบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน รวมถึงมีส่วนได้เสียใน รฟม. ซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพล
อย่างมีนยั สำ�คัญ หรือมีอ�ำ นาจควบคุมร่วม นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วม การร่วมค้าที่ รฟม. เป็นผูร้ ว่ มค้า รวมถึงกิจการทีผ่ บู้ ริหารสำ�คัญ
หรือกรรมการของ รฟม. มีอำ�นาจควบคุม หรือมีอำ�นาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาระสำ�คัญทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับ รฟม. แต่ละรายการ รฟม. คำ�นึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

6. รายการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รฟม. และบริษัทร่วมมีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน
ระหว่าง รฟม. และบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง รฟม. กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันในระหว่างงวดสามารถสรุปได้ดังนี้
      รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
         ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
		 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)			
บริษัทร่วม
		 โรงงานยาสูบ			
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
		 บริษัท เอราวัณ จำ�กัด (มหาชน)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
		 การยางแห่งประเทศไทย			
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
		 สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ			
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
		 การประปาส่วนภูมิภาค			
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
		 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย			
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
		 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย			
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
		 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด			
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
		 รายการธุรกิจที่สำ�คัญดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกำ�หนดราคา
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2559
2558
2559
2558
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมเงินปันผลรับ
150.75
ตามที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน								
รายได้จากการให้สัมปทานสายเฉลิมรัชมงคล
1,081.58
1,017.59
1,081.58
1,017.59
ตามสัญญาสัมปทาน
รายได้จากการให้บริการรถไฟฟ้า
สายฉลองรัชธรรม
28.49
28.49
ตามสัญญาสัมปทาน
						
สำ�หรับการลงทุน
ค่าจ้างเหมาบริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุง
รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
281.32
281.32
ตามสัญญาสัมปทาน
						
สำ�หรับการลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายค่าอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า
สายฉลองรัชธรรม
82.34
82.34
อัตราร้อยละ 12M
						
FDR + 2.5 ต่อปี
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ยอดคงค้างระหว่าง รฟม. และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
		
		

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
								
		2559		2558
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)			
ลูกหนีก้ ารค้า (หมายเหตุขอ้ 7.2)
114.64
103.52
เจ้าหนีอ้ น่ื (หมายเหตุขอ้ 7.16)
301.01
เจ้าหนีค้ า่ อุปกรณ์ระบบงานรถไฟฟ้า (หมายเหตุขอ้ 7.20)
16,218.13
-

7. ข้อมูลเพิ่มเติม

7.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										2559		2558
เงินสด		
0.14
0.18
เงินฝากธนาคาร		
ประเภทออมทรัพย์
576.10
955.55
ประเภทประจำ� 3 เดือน
2,415.73
1,440.69
รวม
2,991.97
2,396.42
7.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
ลูกหนีก้ ารค้า
115.96
104.33
ลูกหนีอ้ น่ื
98.80
2.11
รายได้คา้ งรับ
4.62
3.44
เงินจ่ายล่วงหน้าอืน่
1.84
1.05
รวม
221.22
110.93
7.3 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย/ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างการเบิกจ่าย เป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ค่าชดเชยพืชผล และค่าทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพย์ของโครงการรถไฟฟ้า
สายต่างๆ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ายให้กับผู้ถูกเวนคืนที่ดินโดยบันทึกคู่กับบัญชีค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค้างจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
สายฉลองรัชธรรม (สายสีมว่ ง)
0.20
6.97
สายสีน�ำ้ เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซือ่ - ท่าพระ
2.06
23.38
สายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
130.45
145.38
รวม
132.71
175.73
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7.4 เงินฝากธนาคาร – ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน/เงินวางค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจ่าย
เงินฝากธนาคาร – ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินสิ่งปลูกสร้างและค่าชดเชยพืชผล และค่าทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินไม่ตกลงทำ�สัญญากับ รฟม. ภายในเวลาที่กฎหมายกำ�หนด รฟม. จึงนำ�เงินไปวางไว้กับธนาคารตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 เพื่อรอจ่ายให้กับเจ้าของที่ดินต่อไป โดยบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคาร ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คู่กับบัญชีเงินวางค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรอจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
ค่าจัดกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
304.17
324.27
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมว่ ง)
249.63
259.51
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�ำ้ เงิน ช่วงหัวลำ�โพง – บางแค
363.77
362.28
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�ำ้ เงิน ช่วงบางซือ่ – ท่าพระ
84.48
99.27
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ
24.38
24.29
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
8.89
		
1,035.32
1,069.62
ค่าสิทธิการใช้พน้ื ทีก่ อ่ สร้างโครงการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�ำ้ เงิน ช่วงหัวลำ�โพง – บางแค
18.23
19.84
1,053.55
1,089.46
7.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

									
วัสดุส�ำ นักงาน
บัตรโดยสาร
ภาษีซอ้ื ยังไม่ถงึ กำ�หนด
สินทรัพย์ประเภทสิง่ มีชวี ติ
อืน่ ๆ 		
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2559		2558
0.66
0.58
52.47
0.60
293.68
274.12
0.59
0.69
0.16
347.56
275.99

7.6 เงินอุดหนุนค้างรับจากรัฐบาล

เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสำ�หรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า เพื่อจ่ายชำ�ระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของเงินกู้
ของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า และเพื่อจ่ายชำ�ระคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทานสำ�หรับการลงทุน โดยละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
เงินอุดหนุนค้างรับจากรัฐบาล
เพือ่ ชำ�ระคืนเงินกูส้ �ำ หรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
76,154.29
45,533.83
เพือ่ ชำ�ระดอกเบีย้ จ่ายและค่าธรรมเนียมของเงินกูส้ �ำ หรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
480.09
145.00
เพือ่ ชำ�ระค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า (สายสีมว่ ง)
16,544.66
รวม		
93,179.04
45,678.83
หัก ส่วนทีจ่ ะได้รบั ภายในหนึง่ ปี
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
2,962.76
2,576.39
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีมว่ ง)
5,224.92
รวม		
8,187.68
2,576.39
คงเหลือ
84,991.36
43,102.44
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7.7 เงินจ่ายล่วงหน้า

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
0.64
0.64
รวม		
0.64
0.64
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
3.51
4.28
สัญญาก่อสร้าง
825.16
1,989.13
รวม		
828.67
1,993.41
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
1.17
1.56
รวม		
1.17
1.56
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
สัญญาก่อสร้าง
15.65
576.82
รวม		
15.65
576.82
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
1.63
1.63
รวม		
1.63
1.63
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
65.79
84.99
สัญญาก่อสร้าง
2,467.33
2,467.33
รวม		
2,533.12
2,552.32
รวมทั้งสิ้น
3,380.88
5,126.38
7.8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
										
เงินลงทุน
บวก (หัก) ส่วนแบ่งผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้เงินปันผล
คงเหลือ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2559		
2558
675.74
759.03
345.77
(83.29)
(150.75)
870.76
675.74

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
เงินลงทุน
2,987.50
2,987.50
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าจากการปรับลดมูลค่าเงินลงทุน
(1,731.24)
(1,882.12)
คงเหลือ
1,256.26
1,105.38
จำ�นวนหุ้น 1,256.26 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
1.00 บาท
จำ�นวนหุ้น 2,987.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ		

0.37 บาท

		 7.8.1 ข้อมูลทั่วไปของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 รฟม. ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BEM) ซึง่ เป็นบริษทั ทีเ่ กิดจากการควบบริษทั ระหว่างบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ
จำ�กัด (มหาชน) (BMCL) กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BECL) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 15,285.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
1.00 บาท เป็นเงิน 15,285.00 ล้านบาท เป็นทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้วโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
		 การควบบริษัท BEM ได้จัดสรรหุ้นให้ BMCL ด้วยอัตราเปลี่ยนหุ้นเดิมของ BMCL 1 หุ้น ต่อ หุ้นของ BEM 0.42050530 หุ้น ดังนั้น รฟม. ในฐานะผู้ถือหุ้นใน
BMCL จำ�นวน 2,987.50 ล้านหุ้น จึงเปลี่ยนเป็นผู้ถือหุ้นใน BEM จำ�นวน 1,256.26 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 1,256.26 ล้านบาท มีผลให้สัดส่วนในการลงทุน
ลดลงจากเดิมร้อยละ 14.57 เป็น ร้อยละ 8.22 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
		 BEM ประกอบธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ บริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าและธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า โดยมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย
		 สัดส่วนเงินลงทุนปี 2559 อัตราร้อยละ 8.22 (ปี 2558 อัตราร้อยละ 14.57)
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		 7.8.2 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 BEM เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มทำ�การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มูลค่าหุ้น หุ้นละ 6.90 บาท (หุ้นสามัญ 1,256.26 ล้านหุ้น) เป็นเงิน 8,668.19 ล้านบาท
		 7.8.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
		 งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
							
งบการเงินรวม
         งบการเงินเฉพาะกิจ
						
30 ก.ย. 59		
31 ธ.ค. 58		
30 ก.ย. 59		
31 ธ.ค. 58
สินทรัพย์
80,682.71
78,094.60
77,984.85
75,246.51
หนี้สิน
51,430.42
48,964.57
51,280.34
48,733.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น
29,252.29
29,130.03
26,709.51
26,513.46
งบกำ�ไรขาดทุน/งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 59

						
รายได้รวม
กำ�ไรสำ�หรับงวด
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับงวด

7.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 						

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ราคาทุน
1 ต.ค.
58

อาคารและส่วนปรับปรุง
281.38
ระบบไฟฟ้า ประปาและสื่อสาร 84.43
ยานพาหนะ
10.23
ครุภัณฑ์สำ�นักงานและอุปกรณ์ 77.03
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
37.60
งานระหว่างก่อสร้าง
4.07
รวม
494.74

ซื้อ/
รับบริจาค
สินทรัพย์

7.64
1.17
14.49
20.99
44.29

ขายและ
จำ�หน่าย/
โอน

(1.48)
(7.12)
(8.60)

ค่าเสื่อมราคาสะสม
30 ก.ย.
59

1 ต.ค.
58

ค่าเสื่อม
ราคา
สำ�หรับงวด

287.54 (100.68) (14.17)
85.60 (25.82)
(5.97)
10.23 (10.22)
91.52 (52.87)
(6.20)
37.60 (33.11)
(3.09)
17.94
530.43 (222.70) (29.43)

7.10 สินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า

ราคาตามบัญชี

ขายและ
จำ�หน่าย

30 ก.ย.
59

30 ก.ย.
59

30 ก.ย.
58

0.35 (114.50)
(31.79)
(10.22)
(59.07)
(36.20)
  0.35 (251.78)

173.04
53.81
0.01
32.45
1.40
17.94
278.65

180.70
58.61
0.01
24.16
4.49
4.07
272.04

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ราคาทุน

ที่ดิน
รายจ่ายเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โครงสร้างงานโยธา
และงานสถาปัตยกรรม
ระบบราง
ระบบเดินรถ
ระบบเครื่องกลและไฟฟ้าที่สถานี
ศูนย์ซ่อม และอาคารจอดแล้วจร
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

หน่วย : ล้านบาท
        งบการเงินเฉพาะกิจ
30 ก.ย. 59		
30 ก.ย. 58
9,065.08
2,093.69
2,030.25
-

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 59		
30 ก.ย. 58		
9,467.71
10,072.64
2,019.77
2,637.18
1,956.46
2,574.28

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 ต.ค. 58

เพิ่มขึ้น (ลด)

30 ก.ย. 59

1 ต.ค. 58

เพิ่มขึ้น

39,487.02
45.98

2,355.76
12.63

41,842.78
58.61

-

-

56,206.14
4,893.62
-

30,462.43
3,736.33
16,609.64

86,668.57 (9,370.28)
8,629.95 (2,233.26)
16,609.64
-

ราคาตามบัญชี
30 ก.ย.59

-

(931.36) (10,301.64)
(226.73) (2,459.99)
(131.56)
(131.56)

30 ก.ย. 59

30 ก.ย. 58

41,842.78 39,487.02
58.61
45.98
76,366.93 46,835.86
6,169.96 2,660.36
16,478.08
-

16,940.09
6,564.36 23,504.45 (9,522.86) (901.70) (10,424.56) 13,079.89 7,417.23
86,681.96 (23,163.15) 63,518.81
63,518.81 86,681.96
204,254.81 36,578.00 240,832.81 (21,126.40) (2,191.35) (23,317.75) 217,515.06 183,128.41
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ที่ดิน จำ�นวน 41,842.78 ล้านบาท ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าที่ดินสำ�หรับโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ โดยการเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ สร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องทีเ่ ขตบางซือ่
เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
การดำ�เนินการเวนคืนที่ดินโดย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ รฟม.
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ดำ�เนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดย กทพ.
17,469.02
17,469.02
ดำ�เนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดย รฟม.
6,676.35
6,675.22
รวม		
24,145.37
24,144.24
การดำ�เนินการเวนคืนที่ดินโดย รฟม.
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
8,280.29
8,283.99
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
1,030.31
1,033.92
สายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
3,644.33
1,310.96
สายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
3,954.09
3,948.89
สายสีน้ำ�เงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
788.39
765.02
รวม		
17,697.41
15,342.78
รวมทั้งสิ้น
41,842.78
39,487.02

การดำ�เนินการเวนคืนที่ดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลโดย กทพ. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2538
จำ�นวน 17,469.02 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กทพ. ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ รฟม. จำ�นวน 304.80 ล้านบาท
อนึ่ง ที่ดินบางส่วนเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนยังไม่พอใจในค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งศาลอาจมี
คำ�พิพากษาให้ รฟม. จ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้นอีกตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7.30
ที่ดิน สำ�หรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล นำ�ไปใช้สำ�หรับเป็นที่ตั้งบริเวณและอาคารของสำ�นักงานเนื้อที่ 243 ไร่ 3 งาน 77.9 ตร.ว.
รฟม. ได้โอนสิทธิการใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้ามหานครให้แก่ BEM ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานตามสัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคลเป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2547 และตามสัญญาสัมปทานสำ�หรับการลงทุน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
สำ�หรับการลงทุนในระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
รายละเอียดประกอบงานระหว่างก่อสร้าง
			
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
		
1 ต.ค. 58
เพิ่ม (ลด)/ปรับปรุง 30 ก.ย. 59
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ
(รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม)
ค่าจ้างที่ปรึกษา
1,752.21
(1,722.33)
29.88
ค่างานก่อสร้าง
36,138.89
(35,401.40)
737.49
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
1,449.32
(1,415.12)
34.20
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
108.33
(106.12)
2.21
ค่าค้ำ�ประกันเงินกู้
29.24
(28.47)
0.77
รวม
39,477.99
(38,673.44)
804.55
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ
ค่าจ้างที่ปรึกษา
273.26
3.05
276.31
รวม
273.26
3.05
276.31
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค					
ค่าจ้างที่ปรึกษา
1,146.48
73.46
1,219.94
ค่างานก่อสร้าง
24,543.07
6,459.69
31,002.76
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
1,274.68
406.65
1,681.33
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
88.62
31.93
120.55
รวม
27,052.85
6,971.73
34,024.58
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รายละเอียดประกอบงานระหว่างก่อสร้าง (ต่อ)
		
		
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่างานก่อสร้าง
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมฯ และช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
ค่างานก่อสร้าง
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่างานก่อสร้าง
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
ค่าธรรมเนียมเงินกู้
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
1 ต.ค. 58
เพิ่ม (ลด)/ปรับปรุง 30 ก.ย. 59
1,064.59
7,032.62
1,183.63
82.29
9,363.13

68.21
870.21
377.61
29.65
1,345.68

1,132.80
7,902.83
1,561.24
111.94
10,708.81

21.67
21.67

15.25
15.25

36.92
36.92

361.69
361.69

30.47
30.47

392.16
392.16

28.59
9.67
0.84
39.10

272.09
66.45
7.54
1,646.74
1,992.82

300.68
76.12
8.38
1,646.74
2,031.92

541.96
8,939.75
457.54
31.21
9,970.46

60.79
4,752.25
314.84
23.41
5,151.29

602.75
13,692.00
772.38
54.62
15,121.75

25.33
25.33
96.48
96.48
86,681.96

(23,163.15)

25.33
25.33
96.48
96.48
63,518.81

ในงวดปี 2559 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ (รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม) ได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จมีต้นทุนสะสมของสินทรัพย์ ซึ่งได้บันทึกในบัญชีงานระหว่างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายดังกล่าว มียอดยกมา วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จำ�นวน 39,477.99 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2559 มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจำ�นวน 2,374.35 ล้านบาท รวมต้นทุนสินทรัพย์ จำ�นวน 41,852.34 ล้านบาท และได้โอนเป็นสินทรัพย์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายฉลองรัชธรรม จำ�นวน 41,047.79 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
งานระหว่างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ มีต้นทุนเพิ่มขึ้น จำ�นวน 15,510.29 ล้านบาท
7.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
ราคาทุน
51.46
51.46
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
49.05
44.70
ราคาตามบัญชี
2.41
6.76
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7.12 สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
สิทธิการใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ จำ�นวน 1,856.08 ล้านบาท เป็นค่าทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้พื้นที่ของที่ดินทั้งบนดินและใต้ดิน สำ�หรับก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ โดยไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
1,235.80
1,235.80
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
465.89
457.73
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
75.45
73.46
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
78.94
78.95
รวม
1,856.08
1,845.94
7.13 สิทธิในสัญญาเช่าระยะยาวรอตัดบัญชี จำ�นวน 29.96 ล้านบาท เป็นค่าเช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระยะเวลา 30 ปี สัญญาเริ่มวันที่
1 สิงหาคม 2541 ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2571 เพื่อก่อสร้างอาคารขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่านและปล่องระบายอากาศ และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างรื้อถอน
ค่าขนย้าย ค่าขาดประโยชน์สูญเสียรายได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงิน 75.95 ล้านบาท ตัดจำ�หน่ายปีละ 2.53 ล้านบาท ซึ่งได้ตัดจำ�หน่ายสะสมเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว
จำ�นวน 45.99 ล้านบาท
7.14 สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
รฟม. รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับ 0.347041 เยน รายละเอียดดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เงินต้นคงเหลือตามสัญญา CCS
ล้านเยน
(1)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ลงวันที่ 29 ก.ค. 2556
- ลงวันที่ 13 ส.ค. 2556
- ลงวันที่ 10 เม.ย. 2557
- ลงวันที่ 21 ส.ค. 2557
- ลงวันที่ 22 ก.ย. 2557

16,837.57
21,489.25
31,999.06
24,189.79
24,189.79
118,705.46

อัตราแลกเปลี่ยน
ตามสัญญา CCS
(2)
0.2908
0.3098
0.3166
0.3177
0.3096

30 ก.ย. 59

ล้านบาท

ล้านบาท

(3)=(1)*(2)

(4)

4,896.36
6,657.37
10,130.90
7,685.10
7,489.16
36,858.89

5,843.33
7,457.65
11,104.98
8,394.85
8,394.85
41,195.66

30 ก.ย. 58

สินทรัพย์ (หนี้สิน)
สินทรัพย์ (หนี้สิน)
ทางการเงินล้านบาท ทางการเงินล้านบาท
(5)=(4)-(3)
946.97
800.28
974.08
709.75
905.69
4,336.77

275.98
(74.64)
(337.39)
(283.26)
(78.80)
(498.11)

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท
ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXIII - 6 ลงวันที่ 30 กันยายน 2541 เงินต้นตามทำ�สัญญา CCS จำ�นวน 19,516.27 ล้านเยน เป็นเงิน 5,675.33 ล้านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท
ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXIII - 3 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 เงินต้นตามสัญญา CCS จำ�นวน 24,419.60 ล้านเยน เป็นเงิน 7,565.19 ล้านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท
ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXV - 3 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เงินต้นตามสัญญา CCS จำ�นวน 35,332.29 ล้านเยน เป็นเงิน 11,186.20 ล้านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท
ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXIV - 1 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 เงินต้นตามสัญญา CCS จำ�นวน 26,293.25 ล้านเยน เป็นเงิน 8,353.37 ล้านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap ; CCS) ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเยนกับสกุลเงินบาท
ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXIV - 1 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 เงินต้นตามสัญญา CCS จำ�นวน 26,293.25 ล้านเยน เป็นเงิน 8,140.39 ล้านบาท
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7.15 เจ้าหนี้งานระหว่างก่อสร้าง

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
เจ้าหนี้ค่าจ้างที่ปรึกษา
55.81
117.82
เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้าง
1,889.28
1,605.47
รวม
1,945.09
1,723.29
7.16 เจ้าหนี้อื่น
		

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
เจ้าหนี้อื่น
382.83
37.72
เจ้าหนี้สรรพากร
6.00
5.59
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
5.71
เงินมัดจำ�และเงินรับล่วงหน้าอื่น
52.39
27.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
52.38
21.92
ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ค้างจ่าย
17.64
15.96
รวม
516.95
108.58
7.17 ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
ดอกเบี้ยเงินกู้
503.76
632.35
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
249.68
260.34
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ค้างจ่าย
118.18
241.03
รวม
871.62
1,133.72
7.18 ค่าตอบแทนสิทธิรบั ล่วงหน้า จำ�นวน 1.94 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนสิทธิในการให้เชือ่ มต่อทางเดินอาคาร Interchange กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ

สุขุมวิท จำ�นวน 3.00 ล้านบาท ได้โอนรับรู้เป็นรายได้สะสมแล้ว จำ�นวน 1.06 ล้านบาท
7.19 รายได้รอการรับรู้
				
		

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินบริจาคจาก สนพ.
สินทรัพย์บริจาค
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
1 ต.ค. 58
102,051.48
11.46
14.97
102,077.91

เพิ่มขึ้น
โอนเป็นรายได้/ปรับปรุง
68,116.98
(2,693.60)
(0.88)
97.79
(58.67)
68,214.77
(2,753.15)

30 ก.ย. 59
167,474.86
10.58
54.09
167,539.53

		 7.19.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุนเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์รับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นรายได้รอการรับรู้ และทยอยรับรู้
เป็นรายได้เงินอุดหนุนในแต่ละงวดอย่างเป็นระบบ มีรายละเอียดดังนี้
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7.19 รายได้รอการรับรู้ (ต่อ)
				
		
1 ต.ค. 58
เงินอุดหนุนเพื่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล
73,185.27
		
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
11,356.07
		
เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารสำ�นักงานใหม่
206.01
เงินอุดหนุนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
14.71
เงินอุดหนุนเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ
สายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ
14,192.77
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
1,657.37
สายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมฯ และช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี
341.15
สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
7.95
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำ�โรง
90.04
สายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
1,000.14
รวม
102,051.48

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เพิ่มขึ้น
*5.89
**1.06
53,793.56
*507.94
9,023.09
1,921.52
22.70
2,841.22
68,116.98

โอนเป็นรายได้/ปรับปรุง

30 ก.ย. 59

(2,315.44)

70,876.78

(356.59)
**(1.63)
(13.15)
(6.79)

65,299.35

(2,693.60)

192.86
7.92
23,215.86
3,578.89
363.85
7.95
90.04
3,841.36
167,474.86

		 หมายเหตุ *ปรับปรุงผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
			
**ปรับปรุงค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
		 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม รฟม. มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กำ�หนดไว้และจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น จึงได้รับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายได้รอการรับรู้คู่กับเงินอุดหนุนรอรับจากรัฐบาล
เพื่อชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเงินกู้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ และเพื่อจ่ายชำ�ระค่าอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าพร้อมดอกเบี้ย
		 วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้รัฐบาลรับภาระหนี้ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
แทน รฟม. ต่อไปอีก 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559)
		 วันที่ 19 มกราคม 2559 อนุมตั ขิ ยายระยะเวลาการชำ�ระคืนหนีเ้ งินกูค้ า่ ออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ออกไปอีก 7 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2566)
		 7.19.2 เงินบริจาคจากสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) เพื่อก่อสร้างลานจอดรถที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้อื่นตามค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
		 7.19.3 สินทรัพย์บริจาค เป็นสินทรัพย์ที่ รฟม. ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์สำ�นักงาน ยานพาหนะ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เป็นต้น โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้อื่นตามค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
		 ในงวดปี 2559 รฟม. รับรู้ค่าทดแทนการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณลานจอดรถสถานีสุขุมวิท โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
เป็นเวลา 42 เดือน (ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป) โดย รฟม. จะได้รบั อาคารจอดรถพร้อมพืน้ ทีใ่ ช้สอยมูลค่า 97.67 ล้านบาท และทยอยรับรู้ เป็นรายได้จากการพัฒนา
เชิงพาณิชย์จำ�นวน 58.14 ล้านบาท ตามระยะเวลาใช้ประโยชน์บนที่ดิน และมีการรับรู้รายได้อื่นตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์บริจาค จำ�นวน 0.53 ล้านบาท
7.20 เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า
ค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
คงเหลือ

หน่วย : ล้านบาท
16,218.13
1,642.18
14,575.95

เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า เป็นค่าอุปกรณ์งานระบบตามสัญญาสัมปทานสำ�หรับการลงทุน ระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้างระบบรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ตั้งแต่ช่วงสถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปูน มูลค่าตามสัญญาจำ�นวน 16,491.83 ล้านบาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้รับสัมปทานโดย รฟม. ต้องชำ�ระคืนเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน เป็นระยะเวลา 120 เดือน หลังจากเริ่มการให้บริการเดินรถไฟฟ้าพร้อม
ดอกเบี้ยจ่าย มีรายละเอียดดังนี้
(1) การชำ�ระค่าคืนอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า
		 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560 เดือนละ 136.85 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
		 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2569 เดือนละ 137.47 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(2) ชำ�ระดอกเบี้ยระหว่างการชำ�ระคืนตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 12 เดือน ของธนาคารที่ให้ BEM กู้ประกาศใช้อยู่ ณ วันที่ 1 ของเดือน+2.5% ต่อปี
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2559
7.21 เงินกู้ยืมระยะยาว
		

						
เงินกู้
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
คงเหลือส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2559
  เงินกู้ยืมต่างประเทศ               เงินกู้ยืมในประเทศ       รวม
ล้านเยน
       ล้านบาท
      ล้านบาท
    ล้านบาท
191,177.97
66,346.59
57,190.42
123,537.01
9,010.62
3,127.05
6,103.05
9,230.10
182,167.35
63,219.54
51,087.37
114,306.91

						
เงินกู้
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
คงเหลือส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว

2558
  เงินกู้ยืมต่างประเทศ               เงินกู้ยืมในประเทศ
ล้านเยน
       ล้านบาท
      ล้านบาท
199,738.89
61,215.57
56,807.13
8,560.92
2,623.73
22,041.21
191,177.97
58,591.84
34,765.92

      รวม
    ล้านบาท
118,022.70
24,664.94
93,357.76

  เงินกู้ยืมต่างประเทศ               เงินกู้ยืมในประเทศ
ล้านเยน
       ล้านบาท
      ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
      รวม
    ล้านบาท

ในงวดนี้โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ มีรายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด ดังนี้
		
						
การรับเงินกู้เพิ่ม
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
สายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
สายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต
การชำ�ระคืน
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ
สายเฉลิมรัชมงคล
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
สายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

-

-

12,094.68
16,191.27
7,709.20
1,703.44
37,698.59

12,094.68
16,191.27
7,709.20
1,703.44
37,698.59

5,185.65
3,375.27
8,560.92

1,589.29
1,034.44
2,623.73

1,033.33
13,502.09
17,545.93
5,233.95
37,315.30

2,622.62
14,536.54
17,545.93
5,233.95
39,939.03

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมต่างประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
ผู้ให้กู้
(ลงวันที่)

ล้านเยน

อัตรา
ระยะเวลากู้
กำ�หนด
ดอกเบี
ย
้
(ปลอดหนี
)
้
ชำ
�
ระเงินต้น
อ
อ
วงเงิน 1คงเหลื
ชำ�ระคืน 30คงเหลื
ปี
และดอกเบี้ย
ต.ค. 58 รับเพิ่ม
ก.ย. 59 ร้อยละต่อปี
TXXII - 3(A)
JICA
241.00
148.85
6.76
142.09
0.75
40 (10) 20 มี.ค. และ
(30 ก.ย. 40)									
20 ก.ย.
TXXIII - 3
JICA
29,792.00 22,466.04
976.79 21,489.25
0.75
40 (10) 20 ม.ค. และ
(31 ก.ค. 41)									
20 ก.ค.
TXXIII - 6
JICA
23,343.00 17,602.91
765.34 16,837.57
0.75
40 (10) 20 มี.ค. และ
(30 ก.ย. 41)									
20 ก.ย.
TXXIV - 1
JICA
64,228.00 50,483.04
2,103.46 48,379.58
0.75
40 (10) 20 มี.ค. และ
(29 ก.ย. 42)									
20 ก.ย.
TXXV - 3
JICA
45,818.00 33,332.35
1,333.30 31,999.05
0.75
40 (10) 20 เม.ย. และ
(22 ก.ย. 43)									
20 ต.ค.
   รวม
163,422.00 124,033.19         5,185.65 118,847.54				

ครบ
กำ�หนด
ชำ�ระ
20 ก.ย. 2580
20 ก.ค. 2581
20 ก.ย. 2581
20 ก.ย. 2582
20 เม.ย. 2583
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2559
เงินกู้ยืมต่างประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
ผู้ให้กู้
(ลงวันที่)

ล้านเยน

วงเงิน

Commitment ระยะเวลากู้ กำ�หนด
อัตรา
ดอกเบี
ย
้
Charge
(ปลอดหนี้) ชำ�ระเงินต้น
คงเหลือ รับเพิ่ม ชำ�ระคืน คงเหลือ
ร้
อ
ยละต่
อ
ปี
ปี
และดอกเบี้ย
ร้
อ
ยละต่
อ
ปี
1 ต.ค. 58
30 ก.ย. 59

ครบ
กำ�หนด
ชำ�ระ

TXXX - 1
JICA 58,647.17 55,515.51
3,172.33 52,343.18 1.40
0.10
25 (7) 20 พ.ค. และ 20 พ.ย. 2575
(31 มี.ค. 51)										
20 พ.ย.
TXXX - 1(A) JICA
3,794.83 3,551.19
202.94
3,348.25 0.01
0.10
25 (7) 20 พ.ค. และ 20 พ.ย. 2575
(31 มี.ค. 51)										
20 พ.ย.
TXXXII - 3 JICA 16,639.00 16,639.00
- 16,639.00 1.40
0.10
25 (7) 20 ก.พ. และ 20 ส.ค. 2578
(28 ก.ย. 53)										
20 ส.ค.
รวม
79,081.00 75,705.70
- 3,375.27 72,330.43					
รวมเงินกู้ยืม
ต่างประเทศทั้งสิ้น 242,503.00 199,738.89
- 8,560.92 191,177.97
เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม ระยะ
กำ�หนด
ครบ
อัตรา
การให้
ก
ต
้
ู
อ
่
เวลากู
้
ชำ
�
ระเงิ
น
ต้
น
กำ
�
หนด
ดอกเบี
ย
้
คงเหลือ รับเพิ่ม ชำ�ระคืน
คงเหลือ
วงเงิน
ปี
และดอกเบี
ย
้
ชำ
�
ระ
ร้
อ
ยละต่
อ
ปี
ร้
อ
ยละต่
อ
ปี
1 ต.ค. 58
30 ก.ย. 59
1-ข/2555
กระทรวง
3,000.00 3,000.00
3,000.00
2.505
0.15
4 28 เม.ย. และ 28 ต.ค. 2558
(16 ก.พ. 55) การคลัง
3,000.00 3,000.00
3,000.00
2.525		
4
28 ต.ค. 28 ต.ค. 2558
		
3,000.00 1,304.79
1,304.79
2.545		
4		 28 ต.ค. 2558
		
3,303.06
2.565		
4		 28 ต.ค. 2558
5-ข/2557
กระทรวง
3,560.00 3,560.00
3,560.00
2.79
0.15
2
27 มิ.ย. และ 27 มิ.ย. 2559
(17 มิ.ย. 57) การคลัง									
27 ธ.ค.
8-ข/2557
กระทรวง 15,260.00 15,260.00
15,260.00
3.65
0.25
7.15 17 มิ .ย. และ 17 ธ.ค. 2564
(24 ต.ค. 57) การคลัง									
17 ธ.ค.
9-ข/2557
กระทรวง 14,590.00 2,133.30 987.84 3,121.14
2.95
0.20
2
14 พ.ค. และ 14 พ.ย. 2559
(14 พ.ย. 57) การคลัง									
14 พ.ย.
8-ข/2558
กระทรวง
3,700.00
3,700.00
3,700.00 1.74793
0.20
2
9 พ.ค. และ 9 พ.ย. 2560
(29 ต.ค. 58) การคลัง			
						
9 พ.ย.
9-ข/2559
กระทรวง
4,100.00
1,901.73
1,901.73 1.74835
0.20
2 20 เม.ย. และ 20 เม.ย. 2561
(8 เม.ย. 59) การคลัง			
						
20 ต.ค.
13-ข/2559 กระทรวง
3,560.00
3,560.00 3,560.00
1.49
0.15
3 (เดือน) 27 ก.ย. 2559 27 ก.ย. 2559
(21 มิ.ย. 59) การคลัง										
16-ข/2559 กระทรวง
6,041.70
6,041.70
6,041.70
2.125
0.30
10.35 17 ธ.ค. และ 17 ธ.ค. 2569
(15 ส.ค. 59) การคลัง									
17 มิ.ย.
  รวม
63,114.76 28,258.09  16,191.27 17,545.93   26,903.43					
สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

ผู้ให้กู้

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)
2-ข/2555
(3 เม.ย. 55)
6-ข/2557
(15 ก.ย. 57)
8-ข/2557
(24 ต.ค. 57)
10-ข/2557
(14 พ.ย. 57)

ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม ระยะ
อัตรา
ผู้ให้กู้
ดอกเบีย้
การให้กู้ต่อ เวลากู้
คงเหลือ
คงเหลือ
วงเงิน
ปี
1 ต.ค. 58 รับเพิ่ม ชำ�ระคืน 30 ก.ย. 59 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี
กระทรวง
2,000.00 1,383.09
1,383.09
2.0125
0.15
4
การคลัง									
กระทรวง
1,000.00 1,000.00
1,000.00
2.80
0.15
2
การคลัง									
กระทรวง
4,740.00 4,740.00
4,740.00
3.65
0.25
7.15
การคลัง									
กระทรวง
3,840.00 2,393.86 457.00 2,850.86
2.90
0.20
2
การคลัง									

กำ�หนด
ชำ�ระเงินต้น
และดอกเบี้ย

ครบ
กำ�หนด
ชำ�ระ

3 ก.พ. และ
3 ส.ค.
15 มี.ค. และ
15 ก.ย.
17 มิ.ย. และ
17 ธ.ค.
14 พ.ค. และ
14 พ.ย.

3 ก.พ. 2559
15 ก.ย. 2559
17 ธ.ค. 2564
14 พ.ย. 2559
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2559
เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ (ต่อ)
สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)
9-ข/2558
(29 ต.ค. 58)
10-ข/2559
(8 เม.ย. 59)
16-ข/2559
(15 ส.ค. 59)
รวม

ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม ระยะ
อัตรา
กำ�หนด
ครบ
ดอกเบี
ย
้
การให้
ก
ต
้
ู
อ
่
เวลากู
้
ชำ
�
ระเงิ
น
ต้
น
กำ
�
หนด
คงเหลือ รับเพิ่ม ชำ�ระคืน
คงเหลือ
วงเงิน
ร้
อ
ยละต่
อ
ปี
ปี
และดอกเบี
ย
้
ชำ
�
ระ
ร้
อ
ยละต่
อ
ปี
1 ต.ค. 58
30 ก.ย. 59
กระทรวง
1,700.00
1,700.00
1,700.00 1.74793
0.20
2 9 พ.ค. และ 9 พ.ย. 2560
การคลัง									
9 พ.ย.
กระทรวง
1,900.00
1,900.00
1,900.00 1.74835
0.20
2 20 เม.ย. และ 20 เม.ย. 2561
การคลัง									
20 ต.ค.
กระทรวง
3,652.20
3,652.20
3,652.20
2.125
0.30 10.35 17 มิ.ย.และ 17 ธ.ค. 2569
การคลัง									
17 ธ.ค.
18,832.20 9,516.95   7,709.20 5,233.95 11,992.20
				
ผู้ให้กู้

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)
5-ข/2558
(6 ก.ค. 58)
8-ข/2559
(8 เม.ย. 59)
รวม

ผู้ให้กู้

ล้านบาท
วงเงิน

คงเหลือ
1 ต.ค. 58 รับเพิ่ม

ชำ�ระคืน

ค่าธรรมเนียม ระยะ
กำ�หนด
อัตรา
การให้
ก
ต
้
ู
อ
่
เวลากู
้
ชำ
�
ระเงินต้น
ดอกเบี
ย
้
คงเหลือ
ปี
และดอกเบี
้ย
ร้
อ
ยละต่
อ
ปี
ร้
อ
ยละต่
อ
ปี
30 ก.ย. 59

กระทรวง
3,200.00 2,446.88 753.12
3,200.00 2.06459
0.20
2
การคลัง									
กระทรวง
2,000.00
950.32
950.32 1.74835
0.20
2
การคลัง									
5,200.00 2,446.88    1,703.44
4,150.32

ครบ
กำ�หนด
ชำ�ระ

6 ม.ค. และ 6 ก.ค. 2560
6 ก.ค.
20 เม.ย. และ 20 เม.ย. 2561
20 ต.ค.

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อชำ�ระหนี้เงินกู้ต่างประเทศสำ�หรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)
1-ฉ/2556
(3 เม.ย. 56)
รวม

ผู้ให้กู้
กระทรวง
การคลัง

ล้านบาท
คงเหลือ
1 ต.ค. 58 รับเพิ่ม
3,000.00 3,000.00
6,300.00 4,233.33
9,300.00 7,233.33
วงเงิน

ค่าธรรมเนียม ระยะ
กำ�หนด
ครบ
อัตรา
การให้
ก
ต
้
ู
อ
่
เวลากู
้
ชำ
�
ระเงิ
น
ต้
น
กำ
�
หนด
ดอกเบี
ย
้
อ
ชำ�ระคืน 30คงเหลื
ปี
และดอกเบี้ย ชำ�ระ
ก.ย. 59 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี
3,000.00
2.495
9 30 เม.ย. และ 30 เม.ย. 2565
1,033.33 3,200.00
2.975
9
30 ต.ค.
1,033.33 6,200.00					

เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม ระยะ
อัตรา
กำ�หนด
ผู้ให้กู้
ดอกเบีย้
การให้กู้ต่อ เวลากู้ ชำ�ระเงินต้น
คงเหลื
อ
คงเหลื
อ
วงเงิน
ปี
และดอกเบี้ย
1 ต.ค. 58 รับเพิ่ม ชำ�ระคืน 30 ก.ย. 59 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี
4-ข/2557
กระทรวง 1,500.00 1,500.00
1,500.00
3.25
0.15
2 3 เม.ย. และ
(4 เม.ย. 57) การคลัง									
3 ต.ค.
4-ข/2557
กระทรวง
500.00
500.00
500.00
2.90
0.15
2 3 เม.ย. และ
(4 เม.ย. 57) การคลัง
500.00
500.00
500.00
3.00
0.15
2
3 ต.ค.
		
500.00
500.00
500.00
3.10
0.15
2		
5-ข/2557
กระทรวง 4,760.00 4,760.00
4,760.00
2.79
0.15
2 27 มิ.ย. และ
(17 มิ.ย. 57) การคลัง									
27 ธ.ค.
1-ข/2558
กระทรวง 1,840.00
609.79 824.03
1,433.82 2.22197
0.20
2 20 ม.ค. และ
(20 ม.ค. 58) การคลัง									
20 ก.ค.
6-ข/2558
กระทรวง
982.09
982.09
982.09
1.77153
0.15
1 28 มี.ค. และ
(28 ก.ย. 58) การคลัง									
28 ก.ย.
1-ข/2559
กระทรวง
660.00
660.00
660.00 1.96197
0.20
2 18 ม.ค. และ
(15 ม.ค. 59) การคลัง									
18 ก.ค.
12-ข/2559 กระทรวง
200.00
108.65
108.65 1.78822
0.20
2
6 มิ.ย. และ
(1 มิ.ย. 59)
การคลัง									
6 ธ.ค.
สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

ครบ
กำ�หนด
ชำ�ระ
3 เม.ย. 2559
3 เม.ย. 2559
27 มิ.ย. 2559
20 ม.ค. 2560
28 ก.ย. 2559
18 ม.ค. 2561
6 มิ.ย. 2561
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เงินกู้ยืมในประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) (ต่อ)
ล้านบาท

ค่าธรรมเนียม ระยะ
อัตรา
กำ�หนด
ครบ
ผู้ให้กู้
ดอกเบี
ย
้
การให้
ก
ต
้
ู
อ
่
เวลากู
้
ชำ
�
ระเงิ
น
ต้
น
กำ
�
หนด
คงเหลือ
คงเหลือ
วงเงิน
ปี
และดอกเบี้ย ชำ�ระ
1 ต.ค. 58 รับเพิ่ม ชำ�ระคืน 30 ก.ย. 59 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี
13-ข/2559 กระทรวง
4,760.00
4,760.00 4,760.00
1.49
0.15 3 (เดือน) 27 ก.ย. 2559 27 ก.ย. 2559
(21 มิ.ย. 59) การคลัง										
16-ข/2559 กระทรวง
5,306.10
5,306.10
5,306.10 2.125
0.30
10.35 17 มิ.ย. และ 17 ธ.ค. 2569
(15 ส.ค. 59) การคลัง									
17 ธ.ค.
19-ข/2559 กระทรวง
435.90
435.90
435.90
1.5
0.15 2 (เดือน) 28 พ.ย. 2559 28 พ.ย. 2559
(23 ก.ย. 59) การคลัง										
รวม
21,944.09 9,351.88 12,094.68 13,502.09 7,944.47					
รวมเงินกู้ในประเทศทั้งสิ้น 118,391.05 56,807.13 37,698.59 37,315.30 57,190.42					
สัญญาเงินกู้
ครั้งที่
(ลงวันที่)

การบริหารความเสี่ยงหนี้เงินกู้ต่างประเทศ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เห็นชอบให้กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ ของ รฟม. กระทรวงการคลังจึงได้
ดำ�เนินการทำ�สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) ของเงินกู้ JICA ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXIII-6 ลงวันที่ 30 กันยายน 2541 เลขที่ TXXIII-3
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 เลขที่ TXXV-3 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 เลขที่ TXXTV-1 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 และ TXXIV-1 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542 เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2556 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 วันที่ 20 มีนาคม 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ตามลำ�ดับ โดยแปลงหนี้เงินกู้เยนอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ เป็นหนี้เงินกู้บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ง รฟม. เป็นผู้รับผิดชอบต่อการทำ�ธุรกรรมดังกล่าวของกระทรวงการคลังตามสัญญาเพื่อการทำ�ธุรกรรม Cross Currency
Swap หนี้เงินกู้ต่างประเทศของรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และลงวันที่
21 กันยายน 2557 ตามลำ�ดับ รายละเอียดแสดงไว้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7.14
7.22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด
173.54
151.39
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำ�หรับงวดปัจจุบนั
52.33
28.14
ผลประโยชน์ทจ่ี า่ ยระหว่างงวด
(7.43)
(6.04)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(0.53)
0.05
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิน้ งวด
217.91
173.54
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำ�หรับงวดปัจจุบัน						
2559		
2558
ต้นทุนบริการ
44.64
19.45
ต้นทุนดอกเบีย้
7.69
8.69
   รวม
52.33
28.14
		

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อัตราคิดลด (Discount Rate)
ร้อยละ 1.50 – 3.12 แปรผันตามอายุพนักงาน
อัตราการขึ้นเงินเดือน		
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
อัตรามรณะ			
ตามตารางมรณะไทยปี 2551 เฉลี่ยรวมเพศชาย – หญิง เท่ากับร้อยละ 5.72 ต่อปี
ราคาทองคำ�รูปพรรณ 96.5%
น้ำ�หนัก บาทละ 22,300.00 บาท
7.23 รายได้จากเงินอุดหนุน
		
		

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
2,315.44
2,315.37
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
356.59
อาคารสำ�นักงาน
13.15
13.15
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6.79
6.78
รวม		
2,691.97
2,335.30

152
รายงานประจำ�ปี
2559
7.23 รายได้จากเงินอุดหนุน (ต่อ)
		
		

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ ดำ�เนินงาน			
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
393.36
455.48
ชำ�ระดอกเบีย้ เงินกูโ้ ครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
1,643.86
1,741.37
ชำ�ระดอกเบีย้ เงินกูโ้ ครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
254.75
รวม		
2,291.97
2,196.85
รวมทัง้ สิน้
4,983.94
4,532.15
7.24 รายได้จากการให้สัมปทาน
		
		

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
เงินตอบแทนจากค่าโดยสาร
จำ�นวนเงินรายปี
992.05
930.37
จำ�นวนเงินเป็นร้อยละ 1 ของรายรับ
22.81
21.89
เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
จำ�นวนเงินรายปี
46.73
46.73
จำ�นวนเงินเป็นร้อยละ 7 ของรายรับ
19.73
18.34
ผลตอบแทนอืน่
0.26
0.26
รวม		
1,081.58
1,017.59
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
ค่าโดยสาร
28.15
ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร
0.34
รวม		
28.49
รวมทัง้ สิน้
1,110.07
1,017.5
เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
จากการดำ�เนินงานของ BEM
จากการดำ�เนินงานของบริษัทลูกของ BEM
(1) รายได้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์
(2) รายได้ค่าตอบแทนค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าปลีก
(3) รายได้จากการจัดให้มีการบริการสื่อสารโทรคมนาคม
(4) รายได้จากการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Passenger
Information Display (PID)
รวม

1.94

2.05

5.50
1.29
8.71

5.15
1.03
7.16

2.29
19.73

2.95
18.34

		 7.24.1 รายได้จากสัญญาสัมปทาน ตามสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล วันที่ 1 สิงหาคม 2542 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เงินตอบแทนจากค่าโดยสาร
			
จำ�นวนเงินรายปี
			
BEM ตกลงแบ่งรายได้จากค่าโดยสารให้แก่ รฟม. เป็นรายปี ตั้งแต่ปีที่ 11 นับจากปีที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้จนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น 43,567 ล้านบาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยในแต่ละปีจะแบ่งชำ�ระเงินตามจำ�นวนที่กำ�หนดไว้ในสัญญาเป็น Lump sum amount
			
จำ�นวนเงินเป็นร้อยละ
			
BEM ตกลงแบ่งรายได้ให้แก่ รฟม. ในอัตราร้อยละของรายได้จากค่าโดยสาร ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นับจากปีที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือ
ปีที่ 1 - 14 อัตราร้อยละ 1 ปีที่ 15 อัตราร้อยละ 2 ปีที่ 16-18 อัตราร้อยละ 5 และปีที่ 19-25 อัตราร้อยละ 15 โดยชำ�ระเงินเป็นรายเดือน
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เงินตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
			
จำ�นวนเงินรายปี
BEM ตกลงแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตามสิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. เป็นเงินรายปีตลอดระยะเวลาตามสัญญา
			
จำ�นวน 930 ล้านบาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นับจากปีที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือปีที่ 1-8 ปีละ 10 ล้านบาท และปีที่ 9-25 ปีละ 50 ล้านบาท
			
จำ�นวนเงินเป็นร้อยละ
BEM ตกลงแบ่งรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟม. ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ของรายได้ที่ได้รับจากคู่ค้า ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
			

แล้วตั้งแต่ปีที่เริ่มบริการที่ก่อให้เกิดเป็นต้นไปจนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาโดยชำ�ระเงินเป็นรายเดือน
		 ผลตอบแทนอื่น
เงินตอบแทนเพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผล
			
			
มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครัง้ ที่ 6/2552 เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบในหลักการการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ในการดำ�เนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยการควบรวมบริษทั ไตรแอดส์ เน็ทเวิคส์ จำ�กัด บริษทั บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิรค์ จำ�กัด และบริษทั เมโทรมอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด เป็นบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด (BMN) โดยมีเงื่อนไขว่า ไม่ว่าผลประกอบการของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด จะเป็นเช่นใด
BMCL ต้องจ่ายเงินตอบแทนเพือ่ ชดเชยกับเงินปันผลให้ รฟม. ตัง้ แต่ปี 2552 เป็นต้นไปทุกๆ ปี ปีละเป็นจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 274,400 บาท ภายในเดือนเมษายนของปีถดั ไป
ทุกๆ ปี และหากปีใดประเภทธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และ/หรือประเภทธุรกิจร้านค้าปลีก มีผลประกอบการดีขึ้น รฟม. ได้มีการเจรจาต่อรองให้ รฟม. ได้รับผลตอบแทน
เพื่อชดเชยกับเงินปันผลเพิ่มมากขึ้นต่อไปด้วยเป็นรายปี
มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เห็นชอบให้ รฟม. ปรับแก้มติคณะกรรมการ รฟม.
			
ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 โดยกำ�หนดให้ BMCL ต้องจ่ายเงินตอบแทนเพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผลให้แก่ รฟม. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
ทุกๆ ปี ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินตอบแทนเงินปันผลแต่ต้องไม่ต่ำ�กว่า 274,400 บาทต่อปี
มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 อนุมัติให้ รฟม. รับเงื่อนไขเงินตอบแทนเพื่อชดเชย
			

ส่วนแบ่งเงินปันผลในรูปแบบของบัตรโดยสาร ซึง่ มีมลู ค่าบัตรเท่ากับปีละ 274,400 บาท ตัง้ แต่ปี 2552 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558 จาก BMCL ทัง้ นี้ บัตรโดยสาร
ดังกล่าวจะต้องไม่กำ�หนดเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น อาทิเช่น วันหมดอายุ การห้ามจำ�หน่ายจ่ายแจก เป็นต้น อนึ่ง เงื่อนไขการชดเชยในรูปแบบของบัตรโดยสาร
ดังกล่าว จะใช้เฉพาะกรณีของเงินตอบแทนเพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผลเท่านั้น และเนื่องจากบัตรโดยสารดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาแทนเงินตอบแทน
เพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผลของ รฟม. จึงขอให้มีการบันทึกการรับมาและจ่ายไปด้วย อย่างไรก็ตาม นับแต่ปี 2555 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558 หากบริษัท แบงคอก

เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำ�กัด สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ BMCL ได้ และ BMCL ได้นำ�ส่งส่วนแบ่งรายได้ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินปันผลที่ได้รับเป็นเงินสดแก่ รฟม. ด้วย
			
มติคณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการให้สิทธิพัฒนาเชิงพาณิชย์แก่ BMN
จากเดิมที่มีระยะเวลาของสัญญา 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2548 สิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2558 เป็นสิ้นสุดวันที่ 2 กรกฎาคม 2572 โดยคงข้อตกลงเดิมที่ BMCL
แบ่งผลตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของ BMN ให้แก่ รฟม.ในอัตราร้อยละ 7 ของรายได้ที่ BMCL ได้รับจาก BMN โดยบัตรโดยสารสำ�หรับปีประกอบการ 2558
เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบของบัตรตั๋วร่วม นอกจากนี้ในส่วนของผลตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์อันเนื่องมาจากการร่วมทุนโดย BMCL ใน BMN ได้แก่ เงินปันผล
และกำ�ไรจากการขายหุน้ ของ BMN ที่ BMCL ถืออยู่ BMCL จะต้องบันทึกเป็นผลตอบแทนจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และแบ่งผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่ รฟม. ในอัตราร้อยละ 7
ของรายได้ที่ BMCL ได้รับ
			
BMCL ได้ควบบริษัทกับ BECL เป็น BEM ดังนั้น เงื่อนไขในการจ่ายเงินตอบแทนเพื่อชดเชยส่วนแบ่งเงินปันผล ซึ่ง BEM ยังคงต้องถือปฏิบัติ
		 7.24.2 รายได้จากสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ตามสัญญาสัมปทานสำ�หรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการ
การเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำ�รุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) โดยระบุรายละเอียด ตามข้อ 3.2 (จ) การจัดเก็บรายได้ดังนี้
			
(จ) การจัดเก็บรายได้
				 รายได้ค่าโดยสาร
				 ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่จัดเก็บค่าโดยสารในสถานีของ รฟม. ในนามของ รฟม. โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการตรวจสอบ
ของ รฟม. และต้องส่งมอบรายได้ค่าโดยสารที่จัดเก็บรายได้ทั้งหมดให้แก่ รฟม. โดยพลัน โดยคู่สัญญาจะต้องร่วมกันตกลงกำ�หนดวิธีการและเวลาในการส่งมอบค่าโดยสาร
ให้ชัดเจนต่อไป ซึ่ง รฟม. ได้จัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบรายได้และเงินตอบแทนจากค่าโดยสาร และคู่มือแผนงานการปฏิบัติงานการจัดแบ่งรายได้ค่าโดยสาร
(Clearing House : CH) และ BEM ได้นำ�ส่งเอกสารขั้นตอนและวิธีการนำ�ส่งรายได้ ตามหนังสือ BEM/M/PPL/3675/59 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อใช้เป็น
แนวการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ หากรัฐบาลกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าโดยสารระบบตั๋วร่วม และค่าโดยสารร่วมในภายหลัง รฟม. สามารถ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตงานในการจัดเก็บค่าโดยสารในสถานีได้โดยออกคำ�สั่งการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาเชิงพาณิชย์
ตามสัญญาสัมปทานสำ�หรับการลงทุน รฟม. มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำ�เนินการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ระบบรถไฟฟ้า และมีสิทธิในการหาประโยชน์
และจัดเก็บรายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ทั้งหมดโดยอาจมอบสิทธิให้แก่บุคคลใดดำ�เนินการแทน ผู้รับสัมปทานจะไม่ขัดขวางหรือกระทำ�การใดๆ อันเป็นอุปสรรคต่อ
การดำ�เนินการตามสัญญา
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7.25 รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์
		
		

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
รายได้จากการอนุญาตให้ใช้อสังหาริมทรัพย์
122.02
75.70
รายได้จากแผงค้า
17.45
17.22
รายได้จากการให้บริการจอดรถ
64.07
62.02
รวม
203.54
154.94
7.26 รายได้อื่น
			
		
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น ๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย   งบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน
2559
2558
2559
2558
35.68
36.99
35.68
36.99
150.75
51.74
13.87
51.74
13.87
87.42
50.86
238.17
50.86

7.27 ค่าใช้จ่ายอื่น
		
		

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
ค่าใช้จา่ ยในการเดินรถไฟฟ้า สายฉลองรัชธรรม (สายสีมว่ ง)
334.43
0.59
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
0.16
0.16
ค่าเบีย้ ประกันภัย
1.78
1.53
ค่าจ้างเหมาบริการ
245.30
203.40
ค่าเช่า		
17.66
18.40
ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษา
22.46
19.01
ค่าประชาสัมพันธ์
16.89
18.82
ค่าใช้จา่ ยเดินทาง
1.53
0.83
ค่าสอบบัญชี
1.80
1.80
ค่าสาธารณูปโภค
31.83
27.43
ค่าภาษีตา่ งๆ
39.82
18.73
ค่าใช้จา่ ยอืน่
18.69
19.03
รวม
732.35
329.73
7.28 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ จริง
(29.56)
16.36
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
(2,922.68)
(534.43)
รวม
(2,952.24)
(518.07)
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7.29 ต้นทุนทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/
งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
										
2559		
2558
ดอกเบีย้ จ่ายเงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
- เงินกูต้ า่ งประเทศเพือ่ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
1,793.92
1,812.53
- เงินกูใ้ นประเทศเพือ่ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
1,557.07
1,539.63
ดอกเบีย้ จ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า
82.34
รวม		
3,433.33
3,352.16
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูต้ า่ งประเทศ
0.04
ค่าธรรมเนียมการให้กตู้ อ่
111.53
82.72
ค่าธรรมเนียมในการค้�ำ ประกันเงินกู้
16.10
29.2
รวม		
127.63
112.00
ต้นทุนทางการเงิน
3,560.96
3,464.16
หัก รายการรับรูเ้ ป็นต้นทุนสินทรัพย์ของโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
1,631.28
1,610.79
- ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูต้ า่ งประเทศ
0.04
- ค่าธรรมเนียมการให้กตู้ อ่
108.16
82.72
- ค่าธรรมเนียมในการค้�ำ ประกันเงินกู้
13.46
29.24
รวม
1,752.90
1,722.79
คงเหลือ
1,808.06
1,741.37

		

7.30 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
		 7.30.1 รฟม. ถูกฟ้องร้องในคดีการเรียกร้องค่าทดแทนที่ดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 จำ�นวน 144 คดี คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
จำ�นวน 97 คดี และคดีที่มีคำ�พิพากษาแล้ว จำ�นวน 47 คดี เป็นคดีที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา จำ�นวน 1 คดี และศาลปกครองสูงสุด จำ�นวน 46 คดี ซึ่งมีมูลค่า
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จำ�นวน 39 คดี เป็นเงิน 85.45 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้
คดีที่ถูกฟ้อง

รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน
ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

คดีที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

จำ�นวน
(คดี)

ทุนทรัพย์
(ล้านบาท)

ศาลปกครองกลาง
(คดี)

1
36
38
62

21.84
2,512.97
261.56
2,433.69

6

คดีที่มีคำ�พิพากษาแล้ว
อยู่ระหว่างอุทธรณ์

มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

3
30
58

ศาลฎีกา
(คดี)
1
-

ศาลปกครองสูงสุด
(คดี)
33
8
4

165.40

5

-

1

3.92

1

144

5,399.38

97

จำ�นวน
(คดี)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)
27
8
3

69.33
5.79
2.90

1

1

7.43

-

-

-

-

1

46

39

85.45

		 7.30.2 รฟม. ถูกฟ้องร้องในคดีอื่นๆ ดังนี้
			
(1) รฟม. ถูกพนักงานฟ้องร้องต่อศาลแรงงานกลาง ในการขอให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานจ่ายเงินค่าจ้างสำ�หรับวันหยุดพักผ่อน คดีอยู่ระหว่าง
พิจารณาคดีของศาลแรงงานกลาง มีรายละเอียดดังนี้
											
ทุนทรัพย์ (ล้านบาท)
คดีหมายเลขดำ�ที่ 2708/2558
0.21
คดีหมายเลขดำ�ที่ 2709/2558
0.14
คดีหมายเลขดำ�ที่ 3019/2558
0.10
0.45
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			 (2) รฟม. ถูก นางรุจิเรจ แสงจิตต์พันธุ์ ฟ้องเป็นจำ�เลยที่ 2 ต่อศาลปกครองกลางตามคดีหมายเลขดำ�ที่ 1505/2557 ทุนทรัพย์ 0.54 ล้านบาท ขอให้
ปรับเปลีย่ นช่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ เพือ่ อำ�นวยความสะดวกแก่คนโดยสารโดยเฉพาะคนสูงอายุ และชดใช้คา่ สินไหมทดแทน คดีอยูร่ ะหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง
7.31 ผลการดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้า
เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครตามลำ�ดับความสำ�คัญจำ�เป็น
เร่งด่วน โดยให้ รฟม. ดำ�เนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ดังนี้
		 7.31.1 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
			
7.31.1(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
			
ระยะเวลาดำ�เนินการ : พฤศจิกายน 2549 - เมษายน 2562
			
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั กิ รอบวงเงินลงทุน จำ�นวน 81,268 ล้านบาท เพือ่ ให้ รฟม. ดำ�เนินการในโครงการจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และงานก่อสร้างงานโยธา
โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบผลการประกวดงานโยธา เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2553 ส่วนงานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้านัน้ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2558
ให้ด�ำ เนินโครงการตามพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private
Partnerships (PPPs)) ต่อมา ตามคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2559 สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ให้ดำ�เนินโครงการฯ และดำ�เนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบผลการคัดเลือก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 หลังจากนั้น รฟม. ได้ลงนามสัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงินกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 33 ปี กรอบวงเงินลงทุน ประกอบด้วย
วงเงินลงทุน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
      ล้านบาท
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
5,900.00
27 พฤษภาคม 2551
ค่าก่อสร้างงานโยธา
52,460.00
27 พฤษภาคม 2551
		
24 พฤศจิกายน 2552
ค่าจ้างที่ปรึกษา
2,622.00
27 พฤษภาคม 2551
		
28 ธันวาคม 2553
ค่างานระบบไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า
20,286.00
28 มีนาคม 2560
รวม
81,268.00		
			

					

รายละเอียดผลการดำ�เนินการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
รายการ

วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

ค่า
ก่อสร้าง

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

รวม

จำ�นวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)
*ค่าจ้าง ค่าจัด
ค่า
ค่าจ้าง
รวม
ที่ปรึกษา กรรมสิทธิ์ ก่อสร้าง ที่ปรึกษา

*ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

ที่ดิน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน
ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค และ
ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
5,900.00			 5,900.00		 5,382.17			 5,382.17
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม 					 *588.07					
ออกแบบและการจัดทำ�เอกสาร ประกวดราคา
โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่
(BMTD)
- ช่วงหัวลำ�โพง - บางแค										 *115.10
- ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ										 *106.89
ค่าจ้างทีป่ รึกษาดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ส่วนต่อขยาย (BMTC)
		 223.10 223.10				
222.23 222.23
ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (ส่วนงานโยธา) PMC Index Group			 726.13 726.13				
611.71 611.71
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงหัวลำ�โพง บางแค และเตาปูน - ท่าพระ (ข้อตกลงเพิ่มเติม) PMC Index Group			 244.38 244.38				
132.08 132.08
ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง
CSCBL Consortium			 1,210.00 1,210.00				 1,162.32 1,162.32
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ตารางที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง (ต่อ)
รายการ

วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

ค่า
ก่อสร้าง

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

จำ�นวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)

รวม

*ค่าจ้าง ค่าจัด
ที่ปรึกษา กรรมสิทธิ์

ค่า
ก่อสร้าง

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

รวม

ที่ดิน
สัญญาที่ 1 – งานก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน
ช่วงหัวลำ�โพง – สนามไชย (Italian-Thai)		 11,441.08		 11,441.08			 9,244.63		 9,244.63
สัญญาที่ 2 – งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน
ช่วงสนามไชย – ท่าพระ (CH. Karnchang)		 10,687.64		 10,687.64			 9,389.26		 9,389.26
สัญญาที่ 3 – งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ
ช่วงเตาปูน – ท่าพระ (SH-UN Joint Venture)		 11,284.78		 11,284.78			 6,665.28		 6,665.28
สัญญาที่ 4 – งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ		 13,334.99		 13,334.99			 9,881.63		 9,881.63
ช่วงท่าพระ – หลักสอง (Sino-Thai)
สัญญาที่ 5 – ระบบรางรถไฟฟ้า (CH. Karnchang)		 4,999.13		 4,999.13			 3,796.70		 3,796.70
รวม
5,900.00 51,747.62 2,403.61 60,051.23
5,382.17 38,977.50 2,128.34 46,488.01

*ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

การจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน						
*ค่าจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 วงเงิน 588.07 ล้านบาท
			
7.31.1(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
			
ระยะเวลาดำ�เนินการ : มิถุนายน 2551 - กุมภาพันธ์ 2563
			
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 อนุมตั กิ รอบวงเงินลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริง่ - สมุทรปราการ จำ�นวน 19,163 ล้านบาท
กรอบวงเงินลงทุนประกอบด้วย
			

								

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รวมค่าจ้างสำ�รวจ)
ค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม

วงเงินลงทุน
         ล้านบาท

1,311.00
17,233.00
619.00
19,163.00

รายละเอียดผลการดำ�เนินการก่อสร้างของโครงการช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
รายการ

วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

ค่า
ก่อสร้าง

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

รวม

จำ�นวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)
*ค่าจ้าง ค่าจัด
ค่า
ค่าจ้าง
รวม
ที่ปรึกษา กรรมสิทธิ์ ก่อสร้าง ที่ปรึกษา
ที่ดิน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทำ�รายงานการศึกษา					
					
วิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535 – TESCO MAA Consortium
1,311.00			 1,311.00
**2.49 1,123.21			 1,123.21
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ GBSC			 603.61 603.61				
586.03 586.03
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานโยธา
ผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและผู้ให้บริการเดินรถ					 **13.98					
สัญญาที่ 1 – งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ
(CH. Karnchang)		 14,088.60		 14,088.60			 11,361.34		11,361.34
สัญญาที่ 2 – ระบบราง (CH. Karnchang)		 2,400.00		 2,400.00			 1,790.70		 1,790.70
     รวม
1,311.00 16,488.60 603.61 18,403.21
1,123.21 13,152.04 586.03 14,861.28

การจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน						
**ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)

*ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

**2.07
**5.86
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		 7.31.1(3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
		 ระยะเวลาดำ�เนินการ : มิถุนายน 2551 - กุมภาพันธ์ 2563
		 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติกรอบวงเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ จำ�นวน 21,789 ล้านบาท
		 เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้รบั ทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ทีไ่ ด้มมี ติเห็นชอบในหลักการ
ของการต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จากหมอชิต - สะพานใหม่ เป็นหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และยกเลิกศูนย์ซ่อมบำ�รุง (Depot) บริเวณด้านทิศใต้ของสนามบิน
ดอนเมืองโดยให้มีศูนย์ซ่อมบำ�รุงบริเวณคูคตแทน และมอบหมายให้ รฟม. รับผิดชอบดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
		 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต เป็นจำ�นวน
38,165 ล้านบาท กรอบวงเงินลงทุนประกอบด้วย
			

								

ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รวมค่าจ้างสำ�รวจ)
ค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม

วงเงินลงทุน
         ล้านบาท

7,878.00
29,225.00
1,062.00
38,165.00

รายละเอียดผลการดำ�เนินการของโครงการช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
รายการ

วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

ค่า
ก่อสร้าง

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

รวม

จำ�นวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)
*ค่าจ้าง ค่าจัด
ค่า
ค่าจ้าง
รวม
ที่ปรึกษา กรรมสิทธิ์ ก่อสร้าง ที่ปรึกษา

*ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

ที่ดิน
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)
ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
ค่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทำ�รายงานการศึกษา			
							
วิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2535 – TESCO MAA Consortium
7,878.00			 7,878.00
**2.49 3,785.12
			 3,785.12
**2.07
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานโยธา
ผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและผู้ให้บริการเดินรถ					 **13.98					 **1.66
ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุม
การก่อสร้างงานโยธา PMCSC			 1,310.74 1,310.74				
322.32 322.32
สัญญาที่ 1 – งานก่อสร้างโครงการสร้างยกระดับ
(ITD)		 15,269.00		 15,269.00			 2,028.90		 2,028.90
สัญญาที่ 2 – งานก่อสร้างโครงการสร้างยกระดับ
(UN-SH-CH)		 6,657.00		 6,657.00			 851.32		 851.32
สัญญาที่ 3 – งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำ�รุง
และอาคารจอดแล้วจร (STEC-AS-3)		 4,019.00		 4,019.00			 507.08		 507.08
สัญญาที่ 4 – ระบบราง STEC-AS-4		 2,841.00		 2,841.00			 441.27		 441.27
รวม
7,878.00 28,786.00 1,310.74 37,974.74
3,785.12 3,828.57
322.32 7,936.01       

การจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน
**ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน (ใช้จ่ายจากเงินรายได้)
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		 7.31.1(4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
		 ระยะเวลาดำ�เนินการ : กรกฎาคม 2553 - มิถุนายน 2565
		 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ รฟม. ดำ�เนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
อนุมตั กิ รอบวงเงินสำ�หรับค่าจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และค่าจ้างสำ�รวจอสังหาริมทรัพย์ และอนุมตั ใิ ห้ด�ำ เนินการก่อสร้างงานโยธาตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2559
กรอบวงเงินลงทุนประกอบด้วย
     วงเงินลงทุน
       ล้านบาท

							
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (รวมค่าจ้างสำ�รวจ)
ค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโยธาโครงการ
รวม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

9,625.00
80,118.00
2,789.00
92,532.00

8 ธันวาคม 2558
19 เมษายน 2559
19 เมษายน 2559

รายละเอียดผลการดำ�เนินการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
รายการ

วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

ค่า
ก่อสร้าง

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

จำ�นวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)
รวม

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม
   ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
9,625.00			
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ
และการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา			
208.90
รวม
9,625.00
208.90

ค่าจัด
กรรมสิทธิ์
ที่ดิน

9,625.00

ค่า
ก่อสร้าง

ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

1.66			

208.90			
9,833.90
1.66

175.05
175.05

รวม

1.66
175.05
176.71

		 7.31.1(5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
		 ระยะเวลาดำ�เนินการ : กรกฎาคม 2553 - สิงหาคม 2563
		 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2553 ให้ รฟม. ดำ�เนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำ�ปี พ.ศ. 2552 ของโครงการศึกษาและออกแบบโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
สายวงแหวนรอบในตามแนวถนนรัชดาภิเษก จำ�นวน 400.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำ�เนินการศึกษา ทบทวนความเหมาะสม ออกแบบรวมถึงจัดทำ�เอกสารประกวดราคา
และรายงานการวิเคราะห์โครงการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำ�เนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2553 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย – มีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำ�เนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
ได้มีมติอนุมัติให้ดำ�เนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีมชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost
ภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ค่าจ้างทีป่ รึกษา รวมทัง้ บริหารการเดินรถ และซ่อมบำ�รุงโครงการ
กรอบวงเงินลงทุนประกอบด้วย
     วงเงินลงทุน
       ล้านบาท

							
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่าที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม ออกแบบ
และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี
รวม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

6,847.00
20,135.00

29 มีนาคม 2559
29 มีนาคม 2559

35.00		
27,017.00		

รายละเอียดผลการดำ�เนินการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
รายการ

วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
ค่าจัด
ค่า
ค่าจ้าง
กรรมสิทธิ์ ก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
6,847.00			

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อศึกษา ทบทวน และการจัดทำ�เอกสาร
ประกวดราคา			
รวม
6,847.00

34.00
34.00

จำ�นวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)
รวม

ค่าจัด
ค่า
ค่าจ้าง
กรรมสิทธิ์ ก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
6,847.00				

รวม

34.00			
6,881.00

22.79
22.79

22.79
22.79
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7.31.1(6) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำ�โรง
		
ระยะเวลาดำ�เนินการ : ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2563
		
สำ�นักงบประมาณ (สงป.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0711/2539 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าจ้างที่ปรึกษา
ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำ�โรง วงเงิน 162,208,780.00 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ดำ�เนินการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำ�โรง เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว
(Monorail) โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost ภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า
ค่าจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งบริหารการเดินรถ และซ่อมบำ�รุงโครงการ กรอบวงเงินลงทุนประกอบด้วย
     วงเงินลงทุน
       ล้านบาท

							
ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ค่าก่อสร้างงานโยธา
ค่าที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม ออกแบบ
และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำ�โรง
รวม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

6,013.00
22,354.00

29 มีนาคม 2559
29 มีนาคม 2559

162.21		
28,529.21

รายละเอียดผลการดำ�เนินการก่อสร้างของโครงการดังกล่าวตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
รายการ

วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
ค่าจัด
ค่า
ค่าจ้าง
กรรมสิทธิ์ ก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
6,013.00			

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำ�โรง
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาเพื่อศึกษา ทบทวน และการจัดทำ�เอกสาร
ประกวดราคา (BMTY)			
รวม
6,013.00

		

7.31.2

124.45
124.45

จำ�นวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)
รวม

ค่าจัด
ค่า
ค่าจ้าง
กรรมสิทธิ์ ก่อสร้าง
ที่ปรึกษา
ที่ดิน
6,013.00				
124.45			
6,137.45

90.04
90.04

โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์โครงการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างที่ปรึกษา รายละเอียดดังนี้

รายการ
วงเงินตามสัญญา (ล้านบาท)
1. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ		
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทำ�
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ (BMTD)
*588.07
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทำ�
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ (BMTP)
137.61
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทำ�เอกสาร
ประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ ข้อตกลงเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (BMTP)
30.00
2. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ - บางบำ�หรุ		
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและการจัดทำ�
เอกสารประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ (BMTD)
*588.07
3. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำ�เงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4		
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดและการจัดทำ�เอกสาร
ประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่
44.31
		
		

90.04
90.04

รวม

การจ้างที่ปรึกษาซึ่งอยู่นอกกรอบวงเงินลงทุน
* ค่าจ้างที่ปรึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 โครงการฯ ลำ�ดับ 1- 2 ใช้สัญญาร่วมกัน

7.32 วันที่ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่งบการเงิน
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินในวันที่ 20 มิถุนายน 2560
		

จำ�นวนเงินเบิกจ่าย (ล้านบาท)
*164.43
90.23
12.13
*197.32
33.86

เรายกระดับชีวิตเมือง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Mass Rapid Transit Authority of Thailand

175 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0 2716 4000 โทรสาร 0 2716 4019
175 Rama IX Road, Huai Khwang, Bangkok 10320
www.mrta.co.th
Facebook Fanpage : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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